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        şa cum, poate, mulţi dintre cititori au luat 
la cunoştinţă, la sfârşitul anului trecut a apărut cea 
de-a şasea carte legată sau inspirată de revista 
noastră, întitulată Pe urme de eroi, toate aceste 
apariţii editoriale derulându-se în doar un an de 
zile. Astfel, primul volum (Eroii neamului la al 
XXV-lea pas. Indici bibliografici şi popas de 
suflet) a fost lansat la 1 Decembrie 2015, iar 
acesta din urmă, chiar dacă şi-a întârziat puţin 
apariţia în public, a văzut lumina tiparului în 
decembrie 2016. Dacă prima şi ultima carte din 
această serie aparţin, ca autor, subsemnatului, 
celelalte 4 sunt semnate de către colaboratori şi 
prieteni deosebiţi, respectiv: părintele dr. Cristian 
Boloş (Modele creştine de eroism), dr. Viorel 
Câmpean (Oameni şi locuri din Sătmar, volumul 
III), prof. Nicolae Pop (Reflexii în timp) şi, din 
nou, dr. Viorel Câmpean, împreună cu ing. Ionel 
Costescu (Socond, 19 octombrie 1944). 

Nu mi-am propus să fac în aceste rânduri o 
recenzie, o prezentare a cărţii, ci doar să semnalez 
faptul că ea cuprinde toate articolele mele 
publicate în acest serial, Jurnalul cimitirelor şi 
monumentelor eroilor, la care am adăugat câte un 
rezumat al fişelor ce definesc însemne şi opere 
comemorative de război, realizate/întocmite, în 
anii 1984-1986, de către specialişti de la Muzeul 
Judeţean, Arhivele Naţionale şi Cultul Eroilor, 
pentru a se constitui într-o bază de date unitară, 
utilă, cred eu, generaţiilor prezente şi viitoare 
interesate de trecutul meleagurilor sătmărene. Şi, 
pentru ca volumul să-şi îndeplinească această 
menire, m-am străduit să obţin sprijin ca el să 
ajungă în locurile şi mediile de interes. Drept 
urmare, este de datoria mea să mulţumesc 
conducerii Consiliului Judeţean Satu Mare, în 
special domnului preşedinte Pataki Csaba şi 
regretatului vicepreşedinte Panea Alexandru, 
pentru că au înţeles, până la urmă, scopul şi 
beneficiile demersului nostru publicistic, inclusiv 
în ceea ce priveşte revista Eroii Neamului, 
asigurând finanţarea tipăririi a 240 de exemplare 
din volum, care au fost distribuite gratuit 
unităţilor şcolare preuniversitare, bibliotecilor 
publice şi altor instituţii, organizaţii şi persoane 
interesate din judeţ şi nu numai. Nădăjduim că 
vom beneficia în continuare de sprijinul financiar 

al Consiliului Judeţean Satu Mare, dar şi al altor 
unităţi administrativ-teritoriale şi sponsori 
privaţi, astfel încât să putem continua editarea 
trimestrială a revistei noastre, care, iată, a ajuns la 
numărul 30, şi distribuirea ei, cu precădere, acolo 
unde se plămădeşte viitorul acestei naţii: în rândul 
tineretului studios din judeţul Satu Mare.

După cum spuneam, lansarea a fost, din 
motive obiective, puţin întârziată, având loc pe 9 
februarie 2017, în sala de lectură „Gheorghe 
Bulgăr” a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, 
devenită neîncăpătoare datorită numărului mare 
de participanţi. Acest fapt denotă, pe de o parte, că 
revista şi activitatea noastră este cunoscută la 
nivelul municipiului şi judeţului Satu Mare, iar pe 
de alta, că sunt mulţi români patrioţi, interesaţi de 
trecutul Sătmarului şi recunoscători celor ce s-au 
jertfit pentru ca el să fie parte integrantă, 
definitivă şi irevocabilă ,  a României şi 
Românismului. Concluzia? Demersul nostru 
publicistic trebuie să meargă mai departe, să 
aducem în faţa cititorilor şi iubitorilor de istorie 
noi şi noi date şi informaţii despre evenimente, 
fapte şi personalităţi ce au marcat într-un fel sau 
altul istoria şi civilizaţia acestor locuri, dar şi cea a 
românilor, în general. 

Pentru că am amintit de acele fişe întocmite în 
anii 80, consider că trebuie să subliniez aici că 
primele informaţii despre acestea mi-au fost 
comunicate de dr. Viorel Ciubotă, atunci director 
al Muzeului Judeţean Satu Mare, care mi le-a şi 
pus la dispoziţie pe cele care le deţinea, pe baza lor 
demarând deplasările în teren şi susţinerea acestei 
rubrici. Ca o recunoaştere a „vinovăţiei morale”, 
primordiale, a domniei sale în apariţia acestui nou 
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Jurnalul	cimitirelor	şi	monumentelor	eroilor	
(XXIX)

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET
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volum, dar şi a contribuţiei neobosite la 
„scormonirea”  t recutu lu i  meleagur i lor 
sătmărene, valorificate în numeroasele volume, 
studii, articole etc., deosebit de valoroase şi bine 
documentate, pe care le-a publicat de-a lungul 
timpului, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani 
şi a pensionării, în cadrul festiv prilejuit de 
lansarea cărţii mele, i-am oferit o Plachetă 
aniversară Eroii  din partea Redacţiei revistei 
Neamului, gest care sperăm să-l mobilizeze în a-şi 
continua aceste preocupări. (foto 1)

După cum scriam în numărul precedent, de 1 
Decembrie 2016 am fost la Zvolen, în Slovacia, la 
Cimitirul militar românesc din apropierea 
celebrilor Munţi Tatra (foto coperta 4), unde şi-au 
pierdut viaţa mii de ostaşi români în cel de-al 
doilea război mondial, eveniment despre care fac 
vorbire într-un articol separat, referirea din aceste 
rânduri având menirea de a sublinia închegarea, 
cu acest prilej, a unei strânse, şi benefice/rodnice 
(sper) colaborări cu Sucursala Maramureş a 
A.N.C.E. „Regina Maria” din Baia Mare, liantul 
acesteia fiind colonelul (r) Gavril Babiciu, un 
devotat fiu al Şişeştiului părintelui Lucaciu, dar şi 
un mare iubitor de istorie şi un neobosit luptător 
pentru păstrarea vie în conştiinţa generaţiei 
actuale şi a celor ce vor veni după noi a memoriei 
înaintaşilor ce s-au jertfit pe altarul Patriei.

Am amintit acest fapt, deoarece domnia sa m-
a invitat să prezint cartea şi camarazilor din Baia 
Mare, lucru petrecut la 16 februarie 2016, în sala 
festivă a Cercului Militar Judeţean Maramureş, în 
prezenţa a numeroase cadre în rezervă şi în 
retragere din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., dar şi a 
câtorva militari activi, oameni de cultură şi 
jurnalişti locali. Am fost „secondat” de doi 
prieteni şi colaboratori apropiaţi de la Eroii 
Neamului, respectiv dr. Viorel Câmpean, 
prefaţatorul, de altfel, al volumului, şi ing. ec. 
Cristian Mareş, directorul Editurii Marist din 
Baia Mare, la care au văzut lumina tiparului multe 
cărţi deosebit de valoroase cu teme istorice 
incitante. (foto 2)

Cu acest prilej, în baza unor discuţii 
anterioare cu domnul Babiciu, am anunţat intenţia 
comună a maramureşenilor şi sătmărenilor de a 
face demersuri şi eforturi comune în direcţia 
acordării de către autorităţile române a statutului 
de EROU NAŢIONAL marelui tribun şi 
luptător pentru drepturile românilor din 
Transilvania, părintele dr. Vasile Lucaciu, cea mai 
importantă personalitate română din această 
zonă, revendicat fiind, şi venerat totodată, de către 
ambele judeţe. Am iniţiat, deja, unele demersuri 
în acest scop, dorinţa noastră fiind ca, cel târziu la 
ceasul aniversării Centenarului României, 1 
Decembrie 2018, acest „Of” să fi fost împlinit. 
Până atunci, colegii din Baia Mare intenţionează 
să facă un pelerinaj pe urmele memorandiştilor, la 
Viena (28-29 mai 2017), iar noi să scoatem un 
volum cu tot ce s-a scris despre dr. Vasile Lucaciu 
în revista Eroii Neamului. Desigur, despre marele 
nostru înaintaş s-au scris şi s-au spus multe, în 
bibliotecile din România, Europa şi, poate, 
America, există multe documente, publicaţii, 
cărţi etc. care-i definesc personalitatea, calităţile 
oratorice, credinţa şi dragostea de neam şi ţară, iar 
în judeţele Satu Mare şi Maramureş sunt şcoli, 
străzi, instituţii, chiar localităţi ce-i poartă 
numele, toate acestea fiind arhisuficiente 
argumente pentru a i se acorda acest titlu. Ca să nu 
mai vorbim de locul pe care-l ocupă, după un 
secol, în mentalul colectiv al românilor ardeleni, 
inclusiv prin poezii şi cântece ce au intrat definitiv 
în conştiinţa şi tradiţia folclorică a acestei zone. În 
ceea ce ne priveşte, poate cu excepţia primului 
număr, părintele Vasile Lucaciu a fost evocat, cel 
puţin într-un articol, în paginile revistei Eroii 
Neamului, însă numele său a fost pomenit de alte 
multe ori în materialele publicate din 2009 până în 
prezent. Doar în acest număr îi sunt dedicate trei 
articole şi o poezie, astfel că există suficient 
material pentru un volum consistent.

Dacă până la aniversarea Centenarului Marii 
Uniri aceste doleanţe ale noastre vor fi certitudini, 
la fel ca cea privind reamplasarea Statuii Eroului 
Necunoscut în Piaţa Libertăţii din Satu Mare, vom 
putea afirma că, totuşi, generaţia actuală şi-a făcut 
cât de cât datoria, dacă nu direct faţă de Patrie 
(asta pentru că, din fericire, nu am mai avut parte 
de războaie), măcar indirect, faţă de cei ce s-au 
jertfit şi ne-au dăruit-o întreagă, rotundă şi 
frumoasă acum 100 de ani. Doamne ajută!

Şi dacă înfăptuirea acestor năzuinţe nu ţin 
doar de noi, credem că sunt altele ce pot fi 
realizate prin eforturi proprii. Printre acestea, pe 
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lângă volumul cu articolele despre Vasile 
Lucaciu, mă gândesc la unul omagial dedicat 
colaboratorului şi prietenului nostru, colonelul în 
rezervă Petrică Prodan, care a ales să plece 
dintre noi înainte de a-şi fi desăvârşit, aşa cum şi-
a dorit, activitatea publicistică la Eroii Neamului. 
Drept urmare, în urma discuţiilor cu familia 
acestuia, intenţionăm să scoatem un volum cu 
scrierile sale, aproape în exclusivitate din revista 
Eroii Neamului (serie veche şi nouă), dar şi cu 
rânduri omagiale din partea colegilor, în principal 
de la Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere din Ministerul Apărării 
Naţionale şi Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” - filialele judeţene, în care a 
activat cu deosebit devotament şi dăruire până în 
ultimele zile ale periplului său pământean, 
precum şi a prietenilor, rudelor şi a tuturor care l-
au cunoscut şi apreciat. Eu cred că „răzeşul” (aşa 
cum îl alintam eu, cu drag) Petrică, mare iubitor 
de Moldova, de Frumuşica şi Flămânzii 
copilăriei sale, de marele Ştefan şi tradiţia 
militară moştenită de la voievozii de vrednică 
pomenire ai neamului românesc, dar şi de 
România şi Românism în general, merită să lase 
moştenire, dincolo de moarte, un semn al trecerii 
sale prin această viaţă şi un îndemn pentru urmaşi 
de a nu-şi uita niciodată obârşia.

Şi, pentru că, până la urmă, aceste rânduri s-
au transformat în planuri editoriale de viitor, iar 
noi nu am reuşit, din motive mai mult sau mai 
puţin obiective, să ne deplasăm în teren pentru a 
mai constata la faţa locului situaţia unor însemne 
comemorative de război, îndrăznesc să mai aduc 
în atenţia cititorilor un proiect: editarea unui 
volum cu mărturiile făcute de veteranii de război 
ce şi-au dus veacul la Satu Mare, publicate de-a 
lungul timpului în revista noastră. Aceasta pentru 
că, din păcate, doar doi dintre ei mai sunt în viaţă, 
însă lipsiţi de vlaga necesară ieşirii în public, şi 
cred că reunirea între doar două coperţi a acestor 
„poveşti de război” va fi benefică pentru 
generaţia actuală şi cele ce vor veni, pentru a se 
informa cu privire la viaţa de pe front, la eroismul 
şi dragostea de neam şi ţară care i-a animat în 
acele vremuri pe tinerii ostaşi români. Dat fiind 
că filiala judeţeană a Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război nu dispune de mijloacele 
financiare şi materiale necesare, mai ales că 
rândurile veteranilor se subţiază tot mai mult, fac 
apel, pe această cale, către instituţiile, 
organizaţiile şi persoanele fizice cu posibilităţi şi 

cu respect faţă de faptele de arme ale înaintaşilor, 
să mă contacteze pentru a mă sprijini în acest 
demers publicistic.

Spuneam mai sus că nu m-am deplasat în 
teren din motive mai mult sau mai puţin 
obiective. Unul din ele a fost, poate, mai mult 
subiectiv, în sensul că mi-am dorit să fac o pauză 
după apariţia volumului ce cuprinde observaţiile 
din toate vizitele mele la obiectivele specifice din 
judeţ, urmând  să reiau, foarte probabil, unele 
trasee, mai ales cele în care am constatat 
neajunsuri, pentru a vedea dacă lucrurile au intrat 
pe un făgaş normal. Aşa cum am mai amintit în 
numerele anterioare, sunt puţine obiectivele la 
care nu am fost, însă sper ca această rubrică să 
„supravieţuiască” şi prin dezvelirea de noi 
monumente ale eroilor în localităţile în care încă 
nu există (şi avem semnale pozitive în acest sens 
din mai multe zone), precum şi prin reabilitarea, 
renovarea, chiar refacerea în totalitate a operelor 
comemorative de război degradate de trecerea 
anilor.

Dacă afirmam că ne-am simţi împliniţi la 
Centenar cu reamplasarea Statuii Eroului 
Necunoscut şi cu declararea lui Vasile Lucaciu ca 
Erou Naţional, cred că fiecare comunitate 
sătmăreană, pe teritoriul căreia s-au dat lupte în 
cele două războaie mondiale, cu sau fără ostaşi 
români căzuţi la datorie acolo, ori au plătit jertfa 
prin sângele tinerilor plecaţi pe diferitele fronturi 
ale Europei şi nu s-au mai întors la „dulci căsuţele 
lor”, ar trebui să întâmpine acest mare eveniment 
al Neamului Românesc cu astfel de realizări. 
Printre ele m-aș bucura dacă s-ar regăsi și 
Monumentul Eroilor de la Hodod (foto coperta1), 
ridicat în memoria primilor ostași ce și-au pierdut 
viața în aprilie 1919, în luptele pentru eliberarea 
nordului Transilvaniei de trupele bolșevice ale lui 
Bela Kun, care a rămas în uitare și nepăsare, la fel 
cum se întâmplă, an de an, cu (ne)marcarea 
eliberării Sătmarului la 19 aprilie 1919.

Desigur, avem nevoie de drumuri, de utilităţi, 
de condiţii tot mai decente de trai în satele 
noastre, dar toate acestea sunt trecătoare, însă 
însemnele comemorative de război rămân şi 
vorbesc peste ani şi ani de vitejia şi faptele de 
arme ale înaintaşilor noştri, de jertfa lor, pe care s-
a construit România modernă şi care ne oferă 
astăzi posibilitatea de a dori şi cere, demni şi pe 
deplin îndreptăţiţi, să beneficiem şi noi de toate 
atributele civilizaţiei moderne. 
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Modele	creştine	de	eroism	(XXVI)
Sfinţii	Mucenici	de	la	Niculiţel	
-	îndrumători	şi	protectori	
ai	credincioşilor	sătmăreni

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

         a data de 21 august 2016 a avut loc 
târnosirea Catedralei ortodoxe „Adormirea 
Maicii Domnului” din cetatea Sătmarului. A fost, 
cu adevărat, o zi deosebită, memorabilă în istoria 
or todoxie i  să tmărene.  Cu aces t  pr i le j , 
Preasf inţ i tu l  Păr inte  Jus t in ,  Episcopul 
Maramureşului şi Sătmarului a aşezat în piciorul 
Sfintei Mese din Sfântul Altar părticele din 
trupurile Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel. Zi de 
zi, începând cu acel moment, noi, preoţii slujitori 
ai Catedralei, săvârşim Sfânta Liturghie deasupra 
moaştelor Sfinţilor Mucenici. De fapt, încă din 
primele secole ale creştinismului, creştinii aveau 
obiceiul de a se ruga, prin Sfânta Liturghie, 
deasupra mormintelor martirilor, care şi-au dat 
viaţa, în timpul persecuţiilor declanşate de 
împăraţii romani, pentru credinţa în Domnul Iisus 
Hristos Cel răstignit şi înviat. De aceea, se cuvine 
să cunoaştem câteva informaţii despre aceşti 
mărturisitori ai credinţei creştine şi ocrotitori ai 
sătmărenilor.
 Potrivit „Patericului românesc” (Arhim 
Ioanichie Bălan, tipărit cu binecuvântarea Î.P.S. 
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
ediţia a V-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2005, 
pp. 20-21), în luna septembrie a anului 1971, prin 
voia lui Dumnezeu, pârâul satului Niculiţel-
Tulcea, „venind mare”, a scos la iveală, sub 
şoseaua care trece prin mijlocul localităţii, cel mai 
vechi şi mai bine păstrat martirion creştin (criptă 
martirică) din Peninsula Balcanică şi unul dintre 
cele mai preţioase din întreaga lume. Cripta 
martirică de la Niculiţel, construită din cărămidă, 
are dimensiunile de: 3,70/3,50/2,30 m, fiind 
împărţită în două încăperi supraetajate. În 
încăperea de sus s-au găsit patru moaşte întregi de 
martiri, aşezate într-o raclă comună, de lemn, 
după tradiţia ortodoxă cunoscută, cu mâinile pe 
piept şi cu capul spre apus. Toţi martirii aveau 
capetele tăiate, dintre care trei erau aşezate la 
locurile lor, iar al patrulea era pe pieptul 
martirului. Pe peretele din stânga intrării se află 
inscripţionată următoarea expresie, în limba 
greacă: „Martirii lui Hristos”, iar pe peretele din 
dreapta stă scris: „Zoticos, Attalos, Kamasis, 

Filippos”, având deasupra crucea monogramată 
(Hr). În încăperea de jos, împărţită în mici 
secţiuni, s-au găsit aproape o sută de bucăţi de 
oase sfinte, care aparţineau altor doi martiri 
necunoscuţi, care, probabil, au pătimit împreună 
cu ceilalţi patru mucenici în localitatea romană 
Noviodunum (Isaccea). Pe o lespede de calcar se 
vede inscripţia: „Aici şi acolo se află sângele 
(vlaga) martirilor”. Deasupra criptei martirice de 
la Niculiţel s-a construit o bazilică din piatră şi 
cărămidă, care a servit ca lăcaş de cult pentru o 
străveche mănăstire, în secolele IV-VII. În anul 
602, datorită invaziei slavilor şi bulgarilor, care 
traversează Dobrogea spre sudul Dunării, 
majoritatea bazilicilor şi a centrelor creştine 
organizate din Dacia Pontică sunt devastate şi 
rămân în ruină. Sfinţii patru Mucenici de la 
Niculiţel, alături de alţi 31 de martiri (dintre care 
se cunosc: Eutihie, Quirinus, Iulia, Saturninus, 
Ninita, Fortunio şi alţi 25 ostaşi ai lui Hristos), cu 
nume şi fără nume, de origine greci, romani, traci, 
capadocieni, au suferit pentru Hristos prin tăierea 
capului într-o zi de 4 iunie, fie în timpul 
persecuţiei împăratului roman Diocleţian (303-
304 d.Hr.), fie în cursul sângeroasei prigoniri din 
timpul împăratului Liciniu (319-324 d.Hr.). După 
ce moaştele lor au fost puse provizoriu în 
morminte simple şi discrete, de frica ostaşilor 
romani, în timpul împăratului Constantin cel 
Mare şi Sfânt, după anul 324, după ce capitala 
Imperiului este mutată la Constantinopol, 
creştinii din Sciţia Mică (Dobrogea), ajutaţi de 
episcopii de Tomis, construiesc o nouă criptă în 
comuna Niculiţel şi ridică deasupra o biserică 
mare, unde aşază moaştele martirilor. 
 Din cele relatate anterior, am văzut modul 
în care Dumnezeu a binecuvântat pământul nostru 
străbun cu numeroşi martiri creştini, încă din 
primele secole, aşa cum menţionează „Patericul 
românesc”. Mântuitorul Iisus Hristos a rânduit să 
fie descoperite moaştele întregi ale celor patru 
martiri ai Săi, care au sfinţit glia neamului cu 
sângele lor. Martiriul Sfinţilor Mucenici Zotic, 
Atal, Camasie şi Filip şi a celorlalţi 31 de 
mucenici de la Isaccea-Niculiţel, reprezintă una 



dintre cele mai mari jertfe pentru Hristos din ţara 
noastră, alături de jertfa Sfântului Constantin 
Brâncoveanu şi a celor patru fii ai săi. 
Descoperirea acestor patru sfinte moaşte întregi, 
unele dintre cele mai vechi şi mai bine păstrate 
moaşte creştine din lume, constituie „o minune a 
lui Dumnezeu săvârşită cu noi şi un semn al milei 
Tatălui ceresc cu poporul român, credincios şi atât 
de mult încercat. Ele sunt o dovadă că Mântuitorul 
ne iubeşte, că nu ne-a părăsit pentru păcatele 
noastre şi că ne cheamă şi pe noi, prin rugăciunile 
Sfinţilor Mucenici, la pocăinţă, la smerenie, la 
credinţă şi la o viaţă creştină cât mai curată, până 
la jertfa supremă pentru dragostea lui Hristos, 
ştiind că fără jertfă creştină nu este mântuire. Din 
toamna anului 1971, moaştele celor patru sfinţi 
martiri de la Niculiţel au fost depuse în biserica 
Mănăstirii Cocoş, spre închinarea credincioşilor 
iubitori de mucenici. Ele formează cea mai mare 
cunună a Bisericii lui Hristos din România, Sfinţii 
Mucenici fiind sărbătoriţi, în fiecare an, în ziua de 
4 iunie”, conchide „Patericul românesc”.     
 Martirii de la Niculiţel ne arată că pilda 
vieții neprihănite a Domnului Iisus Hristos ni se 
oferă ca o carte care stă în permanență deschisă 
înaintea ochilor noștri. Însă, Iisus nu este un 
simplu personaj pozitiv, Care a trăit cândva în 
trecut, ci viața Lui se situează într-un prezent 
continuu. El a fost contemporan evreilor care au 
dispus răstignirea Sa, dar, în același timp, este 
contemporan nouă, susținându-ne în progresul 
nostru duhovnicesc spre dobândirea Împărăției 
Cerurilor. Hristos ne dă putere dacă noi acceptăm 
în mod liber ajutorul Său, dacă suntem de acord să 
colaborăm cu El în realizarea binelui. Este vorba 
despre o conformare a vieții creștinului cu modul 
de viață al Mântuitorului, mod care evidențiază cel 
mai concludent exemplu de virtute, pe care 
suntem chemați să-l imităm prin gânduri, cuvinte 
și fapte/atitudini. „Acesta este semnul celei mai 
înalte bunătăţi a lui Dumnezeu, afirmă Sfântul 
Grigorie de Nazianz (Teologul), că a făcut ca 
binele să fie şi bun al nostru; să nu fie numai 
semănat de Dumnezeu în firea noastră, ci să fie şi 
lucrat de noi prin voia noastră liberă şi prin 
putinţa noastră de a ne îndrepta spre bine sau spre 
rău” (Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvânt de 
apărare pentru fuga în Pont sau Despre preoţie”, 
în vol. „Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul 
Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, Despre 
preoţie”, trad., introd. și note de Pr. Dumitru 
Fecioru, tipărit cu binecuvântarea P.S. Părinte 
G a l a c t i o n ,  E p i s c o p u l  A l e x a n d r i e i  ș i 

Teleormanului, Editura Sophia, București, 2004, 
cap. XVII, p. 223). Ca atare, omul are posibilitatea 
de a alege și de a înainta în virtute. Virtutea 
(indiferent cum s-ar numi: smerenie, milostenie, 
bunătate, blândețe, iertare, răbdare, iubire etc.) nu 
se dobândește ușor, ci prin mijlocirea harului 
dumnezeiesc și în urma unei strădanii susținute, 
prin luptă și muncă, iar uneori chiar prin suferință. 
Ea presupune curaj, deoarece în calea împlinirii 
binelui stau diverse piedici: unele pornesc din 
interiorul nostru, adică înclinările firii spre păcat, 
altele pleacă din afară și anume, ispitele. Ispita nu 
constituie un păcat, ci îndemn la păcat, momeală 
care ne ademenește spre un bine iluzoriu. Ispita se 
transformă în păcat în momentul în care 
consimțim la ea, transpunând-o în cuvânt și faptă. 
Stă în puterea noastră să ne opunem tentațiilor, 
gândindu-ne, asemenea Sfinţilor Mucenici, la 
faptul că „strâmtă este poarta și îngustă este calea 
care duce la viață și puțini sunt care o află” (Matei 
VII; 14).

Desprinderea din mrejele păcatului și ale 
plăcerii diabolice este dificilă, în special la 
început, dar o dată ce am gustat din dulceața 
virtuții, ne încredințăm cât de benefică este 
această nouă orientare, din care iradiază bucuria și 
pacea lăuntrică. Când ne găsim într-o situație 
delicată sau pe punctul de a comite un păcat, să ne 
întrebăm: Oare Hristos ce ar alege? Oare Iisus 
cum ar proceda dacă ar fi în locul meu? 
Mântuitorul ne cheamă la Sine; datoria noastră 
este să răspundem chemării Sale și să-L urmăm. El 
este „Calea, Adevărul, Viața” (Ioan XIV; 6). 
Chemarea Sa nu se adresează doar mulțimilor care 
L-au înconjurat în timpul activității Lui 
pământești, nu se adresează numai Mucenicilor, ci 
ne privește mai ales pe noi, care ne încadrăm într-o 
societate ce tinde spre secularizare. 

Noi, în calitate de creștini, de urmași ai lui 
Hristos și de purtători de Hristos, de urmaşi şi 
beneficiari ai jertfelor Mucenicilor, avem 
posibilitatea și capacitatea de a milita pentru 
promovarea valorilor autentice ale spiritualității și 
moralei umane, în cadrul poporului român. La 
aceasta ne îndeamnă Sfinţii de la Niculiţel şi 
tocmai de aceea a rânduit Dumnezeu ca părticele 
din trupurile lor să fie aşezate de către Preasfinţitul 
Justin în Altarul Catedralei din municipiul Satu 
Mare, în mijlocul unei populaţii cosmopolite şi 
pluriconfesionale, care are datoria de a 
conştientiza modul în care Domnul Hristos poate 
fi şi trebuie urmat.  
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In	memoriam:	Colonel	(r)	Petru	Prodan

Colonel	(r)	Mircea	BLIDERAN

    e-a părăsit un colaborator constant al 
revistei „Eroii Neamului”, mult prea devreme, la 
numai 62 de ani, colonelul în rezervă Prodan 
Petru.

Născut în 1954 în comuna Frumușica, 
judeţul Botoșani, după absolvirea cursurilor 
gimnaziale în localitatea natală, la numai 15 ani, 
este admis la Colegiul Militar Național „Ştefan 
cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, 
îmbrățișând pentru întreaga viață cariera militară. 
După absolvirea cursurilor liceale, în 1973 este 
admis la Şcoala Militară de Ofițeri Activi de 
Artilerie „Ioan Vodă” din Sibiu, pe care o 
urmează timp de 3 ani, fiind înălțat la gradul de 
locotenent în 1976.

Își continuă cariera militară ascendent, 
începând cu funcția de comandant de baterie și 
finalizând-o cu cea de comandant al Centrului 
Militar Județean Sălaj, la Zalău.

Ca urmare a rezultatelor meritorii pe care 
le-a obținut, a fost selecționat pentru Academia 

de Înalte Studii Militare, iar în urma concursului a 
fost admis în această prestigioasă instituție 
militară de studii superioare în anul 1986, după 
absolvirea căreia a îndeplinit funcții de mare 
responsabilitate în armata română: comandant  
de batalion; ofițer de stat major de regiment; 
comandant de obiectiv; șef de stat major de 
batalion independent; comandant de Centru 
Militar Județean.

 Urcă constant treptele carierei militare de 
la gradul de locotenent la colonel, fiind trecut în 
rezervă, cu acest ultim grad, în anul 2004.

A muncit cu responsabilitate acolo unde 
țara a avut nevoie de serviciile sale, trecând de-a 
lungul celor 31 de ani, cât a purtat haina militară, 
prin 8 garnizoane, în lungul și latul țării, de la 
Câmpulung Moldovenesc la Sibiu și de la Mihail 
Kogălniceanu (judeţul Constanța) la Satu Mare.

În întreaga carieră a avut rezultate 
meritorii, fiind recompensat pentru munca sa cu 2 
medalii și 3 ordine militare, ca recunoaștere a 
conștiinciozității și responsabilității de care a dat 
dovadă în serviciul zilnic adus țării.

Mai mult decât alți militari, a dat dovadă de 
tărie de caracter în schimbările majore pe care i 
le-a rezervat viața de ostaș. A fost capabil, în 
repetate rânduri, să renunțe la locurile natale sau 
în care s-a obișnuit, să se despartă de prieteni, de 
anturajele pe care le frecventa, de viața de familie 
pe care și-o forma în diferitele garnizoane în care 
a lucrat, sacrificând o viață tihnită în schimbul 
slujirii patriei, acolo unde aceasta îl solicita.

În aprecierile de serviciu a fost mereu 
evaluat prin calificative elogioase, fiind 
recunoscute conștiinciozitatea, hărnicia și 
seriozitatea sa.

A fost un familist convins, toate eforturile 
sale fiind îndreptate înspre asigurarea bunului trai 
pentru familie. S-a căsătorit și are 2 copii, Marius 
și Diana, dar viața i-a rezervat și lovituri grele, 
prima sa soție decedând în floarea vârstei. S-a 
recăsătorit în anul 2003, noua familie bucurându-
se de aceeași atenție din partea sa, odată cu 
trecerea timpului apărând și nepoții, pentru care 
avea o adevărată pasiune.

După trecerea în rezervă și la pensie, a 
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Insemnele	herarldice	ale	Asociației	Naționale	
Cultul	Eroilor	„Regina	Maria”

Lt.	colonel	(r)	Ioan	BĂLĂNESCU

 sociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” are onoarea de a prezenta însemne ale 
acestei instituţii, pe care şi le-a acreditat la 
înființarea sa, în data de 12 septembrie 1919, când 
avea denumirea „Societatea Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război”, precum şi cele adoptate 
ulterior: 
 a. Însemnul heraldic Stema Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” este 
reprezentată de Stema României, în interiorul 
căreia este aplicată Stema Asociaţiei.
 b. Drapelul asociaţiei, care are forma unui 
dreptunghi cu laturile 90X60 cm. Câmpul 
drapelului are culoarea albastru ciel: pe o faţă, în 
mijloc, se află Stema României, în care este 
aplicată Stema Asociaţiei. Pe cealaltă faţă se află 
Semnul Aducerii Aminte şi Devizia Asociaţiei 
„Neamul este etern prin Cultul Eroilor”. Bordura 
steagului este bandată cu franjuri. O cravată 
tricoloră este ataşată în partea de sus a hampei.
 c. Deviza asociaţiei, care, aşa cum rezultă de 
mai sus, este următoarea; „NEAMUL ESTE 

ETERN PRIN CULTUL EROILOR”.
 Asociaţia mai are şi alte obiecte heraldice, 
printre care: fanionul, insigna şi medalia pentru 
merite deosebite.
 În anul 1927, Societatea Mormintelor 
Eroilor Căzuţi în Război s-a transformat în 
Societatea „Cultul Eroilor”, care a creat alt semn 
heraldic, respectiv „Semnul Aducerii Aminte”. 
Acesta era reprezentat de o cască militară care 
avea deasupra inscripţia 1916 -1919, iar dedesupt 

continuat să activeze, atât ca membru în  
Asociația Națională a Cadrelor Militare în 
Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, cât 
și în Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” -  f i l ialele județene Satu Mare, 
concomitent cu o intensă colaborare la Revista 
„Eroii Neamului”. A fost un  iubitor de istorie, 
aplecat spre cunoașterea trecutului neamului 
nostru, puternic legat de locurile natale. Este 
autorul a numeroase articole legate de trecutul 
istoric al Moldovei, în paginile revistei 
regăsindu-se aceste scrieri, care, pe lângă 
promovarea unui puternic sentiment patriotic, 
împărtășesc, în formă selectată, evenimente, 
personalități și fapte remarcabile legate de 
locurile în care s-a născut și a copilărit.

Harnic și perseverent, a fost un participant 
activ la toate activitățile comemorative și 
aniversare legate de istoria țării și eroii nației 
noastre, de la festivitățile din sărbătorile 
naționale, la dezveliri de monumente ale eroilor, 

lansări de carte și acţiunile întreprinse pe plan 
transfrontalier împreună cu camarazii militari în 
rezervă din Ungaria, fiind apreciată în mod 
deosebit, de către vecinii noștri, activitatea sa și a 
soției sale în acest domeniu.

Om de o deosebită bunătate, calm și 
înțelegător cu cei din jur, a fost un factor de 
echilibru în mijlocul colectivelor în care s-a 
regăsit. De o blândețe remarcabilă în relațiile cu 
colegii, a fost mereu înțelegător cu părerile și 
nevoile celorlalți, fiind recunoscut ca om integru 
și inteligent, responsabil în tot ceea ce a 
întreprins.

Prin plecarea dintre noi atât de surprinzător, 
colectivul revistei, dar și camarazii din cele două 
asociații în care a activat, resimt o tristețe adâncă 
și o compasiune sinceră față de familie.

Asupra scrierilor sale, probabil că vom 
reveni în viitor, încercând să valorificăm și în alt 
mod ceea ce a lăsat consemnat în paginile revistei 
„Eroii Neamului”.  
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inscripţia „Pentru Patrie”, fiind aşezat în teracotă 
bronzată sau în bronz. Semnul era destinat pentru 
a fi expus de către părinți, soţii, sau rude, pe 
prispa sau faţada caselor unde au trăit şi au 
învăţat să îşi facă datoria cei ce au devenit eroi 
morţi pentru patrie. 

 Distribuirea „Semnului Aducerii  Aminte” 
se făcea, contra sumei de 130 lei, de către 
Societatea „Cultul Eroilor”, şi se aşeza la casele 
următoarelor categorii de eroi:
 a) ostaşi români, fără deosebire de religie 
sau etnie, căzuţi în timpul şi din cauza războiului;
 b) ostaşi invalizi de război, morţi în urma 
rănilor sau invalidităţii datorate războiului;
 c) cercetaşi, surori de caritate şi alte 
persoane care au căzut în război.
 Reamintim că Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria” a fost (re)înființată prin 
Hotărârea nr. 664 din 19.11.1991 a Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, cu denumirea Comitetul 

Naţional Pentru Restaurarea şi Îngrijirea 
Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor, pentru ca, 
din data de 22 august 1998, să se denumească 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor. Din 22 mai 
2012, poartă denumirea actuală, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, ca o 
recunoaştere a meritelor fostei suverane a 
României în înfiinţarea ei, dar şi în cultivarea 
ulterioară, pe tot parcursul vieţii sale, a acestui 
nobil principiu în societatea românească.
 Asociaţia îşi desfăşoară activitatea sub 
patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi sub 
oblăduirea Patriarhiei Române, conform 
Hotărârii 3036, din 20 iunie 2012, a Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
 Principalele obiective ale asociaţie sunt: 
 Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi 
protejarea operelor comemorative de război 
ridicate întru cinstirea memoriei soldaţilor căzuţi 
la datorie pentru Ţară;
 Pa r t i c ipa rea  l a  r ea l i za rea  de  no i 
monumente, troiţe, plăci comemorative, în ţară şi 
în străinătate, menite să eternizeze memoria 
eroilor neamului românesc;
 Atragerea tinerei generaţii la activitățile de 
îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative 
de război şi de cunoaştere a istoriei prin cercurile 
şcolare „Cultul Eroilor”.
 Anul acesta, Ziua Eroilor va fi sărbătorită la 
25 mai, dată la care Biserica Ortodoxă Română 
sărbătoreşte, conform tradiţiei (n.r. a 40-a zi după 
Înviere), Înălţarea Domnului.

Măicuţă, când m-ai făcut,

Doamne, bine ţ-o părut;

Când m-ai văzut că-s fecior,

Să-mi fi rupt, mamă-un picior.

N-aş mai duce-atâta dor;

Că viaţa mea cea bună

Ai dat-o la neamţ în mână –

Ardă-l para focului

Pe munţii Tirolului –

Mai de mult de l-ar fi ars

Pe mine nu m-ar fi dus.

 C-aş fi fecior pe acasă

Ş-aş trage ziua la coasă

Sara-aş merge la frumoasă;

Toată ziua aş cosi

Şi de puşcă n-aş griji;

Strigă: unsoare, oloi,

S-o scot pe ea din nevoi;

Puşca-mi mâncă umerile,

Baionetu, şoldurile.

Măicuță,	când	m-ai	făcut
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Sărbătorirea	Zilei	Naționale	a	României	
prin	cinstirea	memoriei	ostașilor	români	

ce-și	dorm	somnul	de	veci	
în	Cimitirul	Militar	din	Zvolen	-	Slovacia

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

   şa după cum anunțam în numărul 
*precedent al revistei , de Întâi Decembrie 2016 

am participat la o frumoasă manifestare de suflet 
românească tocmai în Slovacia, mai exact la 
Cimitirul Militar din Zvolen, acolo unde-şi dorm 
somnul de veci peste 10.000 de ostaşi români 
căzuţi în al doilea război mondial pentru 
eliberarea acestor teritorii de sub ocupaţia 
hitleristă. Prezenţa noastră la acest pelerinaj s-a 
datorat unui om deosebit al Maramureşului, 
colonelul (r) Gavrilă Babiciu, fiu al Şişeştiului 
marelui Lucaciu şi devotat luptător pentru 
apărarea, păstrarea şi conservarea marilor valori 
autentice ale poporului român, printre care, la loc 
de cinste se află omagierea memoriei eroilor 
neamului ce şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă 
pentru independenţa şi neatârnarea ţării. Acesta, 
cu sprijinul nemijlocit al altor maramureşeni cu 
suflet mare - Vasile Vlaşin, general de brigadă (r) 
Ioan Pop, Nistor Lihet - mare patriot și iubitor de 
tradiții strămoșești din Moisei, general-
locotenent (r) Liviu-Viorel Nemeş - a organizat o 
deplasare, în „marş forţat”, a circa 60 de cadre 
militare în rezervă şi în retragere băimărene din 
M.A.I., dar şi din cadrul sucursalei Maramureş a 
A.N.C.E. „Regina Maria”, la cimitirul menţionat. 
Am fost invitat şi eu, dat fiind faptul că de mai 
mult timp domnul Babiciu citeşte revista Eroii 
Neamului, în cuprinsul căreia a fost impresionat 
de relatările regretatului veteran de război Bentu 
Nicolae, inclusiv clipele trăite de acesta chiar la 
Zvolen. M-a rugat să prezint în faţa camarazilor 
maramureşeni un material despre acest brav 
veteran de război, lucru pe care l-am făcut cu 
plăcere. Chiar dacă este o sinteză a mai multor 
articole publicate în Eroii Neamului în anul 2010 
(sub genericul Portdrapelul victorios mai este 
printre noi), având în vedere că la acea vreme 
revista nu era distribuită la acelaşi nivel ca acum 
în judeţ şi în ţară, am considerat de bun augur să 
public în acest număr alocuţiunea mea. De 
asemenea, pentru buna informare a cititorilor, nu 
toţi cunoscători în ale internetului, cred că este 

bine să ofer câteva date despre Cimitirul Militar 
din Zvolen, conform site-ului Oficiului 
Naţional pentru Cultul Eroilor.

Mai întâi, însă, aş dori să mai vorbesc puţin 
despre momentul Zvolen. Pe aproape întreg 
parcursul celor circa 700 km (între Satu Mare şi 
Zvolen sunt circa 350 km), atmosfera a fost una 
deosebită, cu o înaltă încărcătură patriotică, fiind 
întreținută, în bună parte, de cei doi cunoscuţi şi 
apreciaţi rapsozi maramureşeni Nicolae Sabău şi 
Ana Hosu. Momente deosebite de istorie 
adevărată ne-a oferit de la microfonul autocarului 
colaboratorul şi prietenul nostru ing. ec. Cristian 
Mareş, care a prezentat date şi fapte interesante cu 
privire la locurile străbătute, legate, cu precădere, 
de  Campan ia  de  e l ibe ra re  a  no rdu lu i 
Transilvaniei şi de ocupare a Budapestei de către 
Armata Română în acea glorioasă campanie din 
primăvara şi vara anului 1919. Am prezentat şi eu 
câteva aspecte din viaţa şi activitatea Eroilor 
Neamului şi am citit două poezii deosebite, 
publicate de-a lungul timpului în revistă, 
respectiv Scrisoare către tăticul căzut în Ardeal 
(nr. 1(2), martie 2010, p.11) şi De Ziua Eroilor 
(nr. 4(13), decembrie 2012, coperta 3).

În faţa monumentului central al cimitirului 
din Zvolen, după depunerea de coroane de flori şi 
oficierea unui parastas de către preotul militar 
Daniel Achim din Baia Mare, a rostit un scurt şi 
interesant discurs domnul ing. Gavrilă Marius 
Călin, român trăitor de circa 30 de ani în Slovacia, 
cel care ţine legătura cu autorităţile locale şi 
române pentru buna întreţinere a cimitirului. Un 
interesant material (publicat imediat după acest 
articol) a prezentat, apoi, domnul g-ral locotenent 
(r) Liviu-Viorel Nemeş din Bucureşti, apropiat al 
rezerviştilor băimăreni, iar Vasile Vlaşin, 
sponsorul principal al deplasării noastre, a citit de 
pe telefon o frumoasă poezie scrisă în noaptea de 
30 noiembrie/1 decembrie de mama sa, care 
locuieşte în Germania (redată pe Coperta 3 a 
revistei). 



De asemenea, cei doi interpreţi de muzică 
populară maramureşeni care ne-au însoţit au 
rostit frumoase cuvinte şi au interpretat câteva 
melodii patriotice, iar 6 tineri, membri ai mult mai 
numerosului Grup folcloric Şişeştenii, care i-au 
fost alături colonelului (r) Gavril Babiciu în acest 
pelerinaj, au dat glas unui cântec de cătănie 
deosebit. După aceea, ne-am deplasat cu toţii pe o 
alee din apropiere unde-şi doarme somnul de veci 
poetul Ion Şugariu, fiu al Maramureşului ce şi-a 
găsit moartea tocmai în zona Munţilor Tatra din 
Slovacia. Referitor la acest erou al neamului 
românesc, am luat la cunoştinţă, cu acest prilej, un 
fapt deosebit de regretabil. În urmă cu câţiva ani, 
s-a construit un pod peste Hron, iar autorităţile 
slovace, în semn de înaltă apreciere şi 
recunoştinţă pentru jertfa ostaşilor din armata 
română eliberatoare din iarna-primăvara anului 
1945, au propus ca acesta să poarte numele 
eroului de la Băiţa. Drept pentru care au cerut 
acordul Ambasadei române din Bratislava, 
concomitent cu invitaţia de a participa la 
eveniment, însă, stupoare, li s-a răspuns că ar fi 
bine să caute un alt nume, deoarece Ion Şugariu ar 
fi avut legături cu Mişcarea Legionară din 
perioada interbelică. Nedumeriţi, nevenindu-le să 
creadă, oficialii slovaci au reiterat dorinţa lor, însă 
funcţionarii noştri diplomatici au rămas fermi pe 
poziţii. (N.a. poziţii pe care, din păcate, nu le 
adoptă şi cu alte prilejuri, când suntem umiliţi şi 
terfeliţi în fel şi chip prin cancelariile europene!) 

Pe lângă atitudinea total antiromânească şi 
comportamentul de genul „hai să-mi torn cenuşă-
n cap de unul singur, ca să dau bine în faţa mai 
marilor lumii”, gestul aşa-zisului diplomat care a 
corespondat cu slovacii frizează logica, fiind 
ridicol de-a binelea: adică, acuzi de legionarism 
un tânăr ofiţer de rezervă român (nota bene, doar 
pe baza unor „aprecieri” din partea altor poeţi şi 
scriitori ai vremii cu privire la versurile sale, fără 
fapte concrete şi legături certe cu Mişcarea 
legionară), care luptă împotriva statului german 
hitlerist, „patronul” de facto al Mişcării, mai mult 
îşi dă viaţa, în aceste lupte, cu arma în mână, 
departe de pământul natal!!! Doamne, oare cât 
vom mai avea acest comportament de renegare a 
românilor cu adevărat patrioţi şi iubitori de neam 
şi glie, de respingere şi aruncare la coşul de gunoi 
a adevăratelor valori naţionale!? Nu ne-a fost 
suficient „deceniul negru” de după al doilea 
război mondial, când am decimat întreaga floare a 
intelectualităţii, culturii şi armatei române 
(inclusiv, şi mai ales, pe făuritorii României 

Mari), aruncăm anatema şi acum, după peste 70 
de ani, asupra unor tineri promiţători ai 
românismului ce şi-au pierdut prematur viaţa pe 
câmpurile de luptă ale Europei, pentru eliberarea 
ei de totalitarism şi teroare!?

Redau, în cele ce urmează, câteva informaţii 
despre cimitirul din Zvolen şi cuvântul rostit în 
faţa acestuia:

Cimitirul Central din orașul Zvolen, dedicat 
eroilor români care s-au jertfit în luptele purtate 
în perioada 18 decembrie 1944 - 12 mai 1945 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, se numără 
printre cele mai reprezentative obiective 
comemorative de for public din Slovacia.

Construit în anul 1958, acesta este cel mai 
mare cimitir de război românesc din străinătate şi 
a fost declarat monument cultural în anul 1963, 
aici avându-şi locul de veci 10.384 de militari 
români, alături de militari aparţinând altor state 
participante la Al Doilea Război Mondial.

În centrul cimitirului se află un monument 
care sugerează, prin configuraţia arhitectonică, 
un sanctuar voievodal românesc: pe un 
postament impunător, cu o deschidere de aproape 
50 de metri, este aşezată o lucrare plastică din 
beton, placată cu marmură albă. Deasupra este 
fixată o uriaşă coroană din frunze de laur, 
dăltuită în piatră. Pe latura din faţă a 
monumentului a fost săpat în marmură următorul 
text, în limbile română şi cehă: "Glorie veşnică 
eroilor români căzuţi în luptele pentru 
eliberarea Republicii Cehoslovacia de sub jugul 
fascist - 1944-1945".

În jurul grandiosului monument sunt 
aliniate morminte individuale sau comune în care 
se odihnesc eroii armatei române căzuţi în luptele 
purtate la Banska Bistrica, Piestany, Brezno, 
Detvo, Buzica, pe piscurile Munţilor Javorina, pe 
Nitro sau pe Hron şi în multe, multe alte câmpuri 
de luptă, de unde au fost adunaţi şi aşezaţi cu 
pioşenie în acest cimitir militar românesc.

Cimitirul este organizat în patru zone 
distincte, fiecare dintre acestea fiind împărţită în 
parcele, în care sunt menţionate numele eroilor 
români înhumaţi aici. Parcelele sunt numerotate 
cu literele alfabetului latin (de la A la Z). Astfel, 
conform "Repertoriului ostaşilor eroi români 
căzuţi în Slovacia în războiul antihitlerist 1944-
1945", Parcela A are 528 de eroi (de la 1 la 528); 
Parcela B (de la 529 la 1056); Parcela C (de la 
1057 la 1512);...Parcela Z (de la 9850 la 10.384).
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Cadrele militare au 494 de însemne de 
căpătâi, pe care sunt menţionate gradul, numele 
şi prenumele, unitatea militară din care au făcut 
parte şi locul unde au căzut în luptă.

Pentru ceilalţi militari sunt amenajate 
morminte de război comune, în ordinea 
alfabetică a localităţilor de pe teritoriul Slovaciei 
de unde provin rămăşiţele lor pământeşti, pe o 
placă de bronz fiind trecute numele acestora. 

Pentru acei eroi români cărora, atunci când 
au fost exhumaţi, nu li s-au identificat datele 
personale, se menţionează „Erou român 
necunoscut”.

Stimați camarazi,
La puţin timp după ce m-am implicat în 

editarea revistei Eroii Neamului la Satu Mare, 
mai precis după apariţia celui de-al doilea număr, 
în martie 2010, am avut onoarea şi plăcerea, dar şi 
privilegiul de a cunoaşte un bărbat adevărat, un 
veteran de război ce a participat la aproape toată 
campania de eliberare a Transilvaniei de nord din 
toamna anului 1944, de la Târnăveni şi Luduş, 
până dincolo de Cluj, dar şi la o parte din acţiunile 
duse de armata română dincolo de hotarele 
naţionale pentru înfrângerea definitivă a hidrei 
fascisto-hortiste, până în chiar această localitate 
slovacă, Zvolen, unde, iată, datorită demersurilor 
şi eforturilor dumneavoastră, a băimărenilor, am 
ocazia să mă aflu şi eu, în chiar sfânta ZI de 
ÎNTÂI DECEMBRIE.

Veteranul nostru s-a născut la 25.11.1921 în 
localitatea Carol I, azi Nicolae Bălcescu, din 
judeţul Constanţa şi şi-a trăit cea mai mare parte a 
vieţii în colţul opus al României, la Baia Mare şi 
Satu Mare, rămânând aici după ce a revenit în 
ţară, cu unitatea sa, din Cehoslovacia, la 
încheierea celui de-al doilea război mondial. 

Atunci când l-am cunoscut avea aproape 89 
de ani şi trăia singur de 20 de ani, de când soţia s-a 
mutat în veşnicie, menţinând o gospodărie 

precum alţii, la jumătate din vârsta sa, nu ar fi în 
stare: o casă mare, cu etaj, o grădină cu viţă de vie 
frumos aranjată, pomi fructiferi, legume şi 
zarzavaturi, păsări şi un mic atelier dotat cu tot 
felul de scule, pentru că de când se ştie i-a plăcut 
să meşterească câte ceva, să repare ustensile, 
instrumente şi chiar maşini. Nu mai vorbesc de tot 
felul de documente despre război şi alte aspecte 
din trecut, dar mai ales de memoria sa 
formidabilă. Dacă doreai să povesteşti cu el 
despre război, trebuia să-ţi asiguri o importantă 
rezervă de timp, deoarece pentru fiecare loc pe 
unde l-au purtat ordinele şi necesităţile războiului 
avea cel puţin 2-3 povestiri, unele despre fapte de 
eroism, altele despre greşeli comise de 
comandanţi şi camarazi, altele despre suferinţele 
îndurate de ostaşi în diverse bătălii, altele despre 
caracterul şi apucăturile soldaţilor sovietici aliaţi 
în campania de eliberare a Ardealului şi a 
celorlalte ţări europene din zonă, sau pur şi simplu 
fapte, întâmplări, glume şi şotii caracteristice 
comunităţilor de militari. Însă, peste toate, 
răzbătea seriozitatea, importanţa pe care a dat-o 
misiunilor pe care le avea de îndeplinit, curajul, 
hărnicia, iniţiativa şi spiritul camaraderesc care l-
au făcut să fie respectat de subordonaţi şi 
comandanţi, ba chiar şi, ulterior războiului, de 
către cei cu care a lucrat sau convieţuit în diverse 
împrejurări. Aşa l-am perceput şi cunoscut eu pe 
veteranul de război, Locotenent colonelul (r) 
BENTU A. NICOLAE, avansat la acest grad, 
succesiv, după cel de sergent major avut la 
terminarea războiului.

Despre viaţa şi activitatea sa în anii 
războiului se pot spune multe, eu am încercat să le 
sintetizez în 3 numere consecutive ale revistei 
Eroii Neamului, aici urmând doar să punctez 
câteva momente mai deosebite.

A fost încorporat la 20 februarie 1942 în 
Batalionul 4 Grăniceresc de Gardă, cantonat în 
zona Ploieştiului, ce avea ca principală misiune 
paza şi apărarea rafinăriilor din zonă, dar şi 
instruirea recruţilor înainte de trimiterea pe 
frontul de est. Aici a fost martorul şi, se poate 
spune, ţinta puternicelor bombardamente 
americane, însă, conform aprecierii sale, 
Ploieştiul beneficia de cea mai puternică apărare, 
după Berlin, pusă în funcţiune de nemţi.

Actul de la 23 August 1944 l-a găsit la 
Regimentul 82 Infanterie, Batalionul 1 Instrucţie, 
Compania a IV-a, în localitatea Târnăveni, în 
calitate de comandant de pluton de mitraliere 
recruţi.
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Ostaşii erau recrutaţi cu precădere din zona 
Ardealului, respectiv din jurul localităţii 
Târnăveni, cu excepţia unor voluntari veniţi din 
Ardealul de Nord, vremelnic ocupat de trupele 
maghiare. Instrucţia era foarte intensă, 
solicitându-i pe ostaşi la un efort maxim, efort la 
care se angajau cu toţii, animaţi de dorinţa de a se 
jertfi pentru apărarea intereselor neamului. 
Moralul foarte ridicat al ostaşilor era generat de 
mobilizarea psihică creată şi prin cântecele 
patriotice, anume selectate, care se cântau la 
plecarea şi la revenirea în cazarmă. 

Veteranul nostru povesteşte: „În noaptea de 
22/23 august, în timp ce eram consemnaţi în 
cazarmă, am primit prin radio ordinul mult 
aşteptat de întoarcere a armelor împotriva 
cotropitorilor fascişti şi hortişti. Prima noastră 
misiune a fost ieşirea în dispozitiv de luptă pentru 
apărarea cazărmii (aflată doar la câteva sute de 
metri de frontiera arbitrară trasată prin Dictatul de 
la Viena din 30 august 1940) şi dezarmarea 
comandamentului german instalat în clădirea 
Primăriei Târnăveni.”

Ceea ce cred că merită relatat este faptul că 
în această primă luptă, după 23 august 1944, 
angajată cu trupele germane şi maghiare de 
unitatea în care activa, a căzut la datorie toată 
grupa de 20 de mitraliori condusă de sergentul 
major Cotârţă Constantin, ataşată plutonului pe 
care-l comanda, în urma unui atac, susţinut de 
artilerie, al unei unităţi de elită SS, dotată cu 
maşini, motociclete şi care blindate uşoare. 
Ulterior, cu sprijinul altui batalion, au reuşit să-i 
„dea peste cap pe nemţi”, cum s-a exprimat 
domnul Bentu, şi să facă o importantă captură de 
armament şi tehnică de luptă. Ceea ce consideră 
caracteristic luptelor din Transilvania, mai ales 
din perspectiva pierderilor suferite de armata 
română, este faptul că mai mereu unităţile şi 
subunităţile noastre erau zorite, împinse de la 
spate de comandanţii sovietici, pentru a ataca, a 
forţa cu mari riscuri orice rezistenţă a inamicului. 

A urmat, în acelaşi registru, zona Luduş, 
Oarba de Mureş, Iernut şi Bogata de Mureş, unde 
au căzut circa 13.000 de ostaşi români, morţi şi 
răniţi, apoi Hădăreni, Turda, Cluj-Jucu de Jos. 
Aici, Garda regală s-a contopit cu Regimentul 90, 
comandant fiind legendarul, pentru Satu Mare, 
colonel, ulterior general, Popescu Victor. 
Sergentul Bentu A. Nicolae, datorită spiritului său 
de iniţiativă şi a curajului deosebit, a ajuns într-o 
situaţie în care a fost forţat să execute foc susţinut 

de unul singur, fiind cel care a deschis focul în 
crâncena bătălie din jurul capitalei de suflet a 
Ardealului, numai în spitalul din Cluj fiind 
internaţi în urma acesteia peste 1.000 de ostaşi. 
Din păcate, printre ei s-a aflat şi eroul acestor 
rânduri, rănit grav la picior şi la mână, în urma 
exploziei unui obuz în apropiere. A reuşit cumva 
să-şi panseze rana de la picior, după care s-a retras 
între nişte copaci, unde a leşinat. Nu ştie pentru 
cât timp. Cert este că a fost găsit de un cioban, care 
a anunţat trupele române din zonă, urmând un 
periplu prin mai multe spitale civile şi militare, 
ultimul la Târnăveni. După un concediu medical 
în care şi-a vizitat familia, în aprilie 1945 a fost 
trimis din nou la unitatea sa, care-şi avea cartierul 
general la Sibiu, de unde a plecat pe frontul din 
Cehoslovacia, până la terminarea războiului.

 Iată cum mi-a relatat domnul Bentu 
episodul Cehoslovacia: „Am fost îmbarcat în 
trenul cu destinaţia frontul din Cehoslovacia, 
având calitatea de şef al aprovizionării, astfel că 
pe tot parcursul drumului, inclusiv la Budapesta, 
unde am stat câteva zile, am fost în măsură să ajut 
populaţia cu mâncare. Am ajuns în Cehoslovacia 
cu 2-3 zile înainte de Victorie, chiar în noaptea de 
8 pe 9 mai debarcând din tren. În acea noapte, în 
localitatea Zvolen, am văzut un spectacol pe care 
nu am să-l uit niciodată: am văzut pe cer cum toate 
categoriile de arme trăgeau cu trasoare. Cerul tot 
era străbătut parcă de săgeţi de foc, ca nişte 
licurici. A apărut fanfara militară şi a început să 
cânte. Se auzea de peste tot „Voina Gatova” sau 
chiar „Voina Kaputt”. Se încinse o horă la lumina 
artificiilor, peste liniile de cale ferată. Ostaşi de 
diferite naţionalităţi se îmbrăţişau într-un 
entuziasm de nedescris. Pentru toţi încheierea 
războiului reprezenta o bucurie fără seamăn, 
legându-şi mari speranţe de acest eveniment 
fericit, concomitent cu dorinţa unanimă ca un 
asemenea flagel să nu se mai repete niciodată. 
Gândurile noastre se îndreptau către patrie, către 
toţi cei dragi rămaşi acasă, dar şi către aceia care 
şi-au jertfit viaţa pe fronturile întinse de-a lungul 
şi de-a latul mai multor ţări.

Dar pentru că mai existau formaţiuni 
germane fanatice, cu care armata sovietică se mai 
lupta, nici noi nu ne-am întors imediat spre ţară, 
rămânând să asigurăm liniştea şi ordinea în 
zonele unde eram cantonaţi. Mai mult, am revenit 
în ţară pe jos, însă am avut satisfacţia de a 
participa la frumoasa şi emoţionanta defilare a 
trupelor române prin faţa Hotelului Dacia din 
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Satu Mare, la 23 August 1945, eu fiind purtătorul 
de drapel.” 

De fapt, la 23 august 1945, cu ocazia 
aniversării unui an de la întoarcerea armelor, 
Regimentul 90 Infanterie a preluat frâiele 
administrative ale municipiului Satu Mare printr-
o defilare prin Piaţa centrală. Ca recunoaştere a 
meritelor şi spiritului de sacrificiu manifestate pe 
front şi în afara acestuia, sergentul major Bentu 
A. Nicolae a avut onoarea de a fi purtătorul de 
drapel la acest ceremonial deosebit de apreciat de 
românii sătmăreni care simţeau efectiv că Satu 
Mare este şi va rămâne pentru totdeauna 
românesc.

Pentru a ne face o imagine asupra 
eroismului său, vom enumera distincţiile şi 
decoraţiile primite, în timpul şi după încheierea 
războiului, pentru faptele sale de arme, deşi 
perioada efectivă petrecută pe front nu a fost prea 
îndelungată: „Victoria asupra Germaniei” 
(decoraţie sovietică), „Bărbăţie şi credinţă cu 
spada” Clasa a II-a, „Serviciul credincios” Clasa 
a III-a şi „Eliberarea de sub jugul fascist”.

Desigur, ulterior discuţiilor purtate pentru 
articolele din Eroii Neamului, ne-am întâlnit de 
mai multe ori, nonagenarul de peste 1 metru 90 
fiind nelipsit de la toate manifestările prilejuite 
de marcarea Zilelor importante din istoria 
noastră: Ziua Naţională, Ziua Armatei Române, 

Ziua Eroilor, a Drapelului şi Imnului Naţional 
ş.a., până când, în urmă cu 2 ani, inima bravului 
iubitor de Românie şi români a încetat să mai 
bată. Ne-au rămas de la el relatările despre război, 
dar şi o mărturisire ce ar trebui să fie o pildă 
pentru generaţia de azi şi cele ce vor veni: „Deşi 
am fost doar o perioadă scurtă pe front, mi-am 
format o impresie generală asupra eroismului 
ostaşului român, încă din primele zile pierzându-
mi cei mai buni prieteni în împrejurări eroice 
deosebite. În acest sens, cred că modestele mele 
rânduri vor constitui atât o mărturie, cât mai ales 
un omagiu pentru jertfa lor supremă, pentru ca 
generaţiile tinere să cunoască eforturile făcute de 
întregul popor sub lozinca „TOTUL PENTRU 
FRONT, TOTUL PENTRU VICTORIE”.

Dar, zic eu, a mai lăsat ceva: o emoţionantă 
poezie, încredinţată încă în 1989 cumnatului 
meu, învăţătorul Vasile Cormoş, care mi-a dat-o 
spre publicare în Eroii Neamului încă înainte de 
a-l cunoaşte pe bravul veteran, aflând abia 
ulterior „sursa”. Poezia se intitulează „Scrisoare 
pentru tăticul căzut în Ardeal”, pe care v-am 
citit-o în autocar. 

L A M U L Ţ I  A N I  R O M Â N I A! L A 
MULŢI ANI ROMÂNI, ORIUNDE V-AŢI 
A F L A !  R E C U N O Ș T I N Ț Ă  V E Ș N I C Ă 
EROILOR ARMATEI ROMÂNE!

Hai să-ntindem hora mare
Din hotare în hotare;
Să simțim cu-nflăcărare
Că e zi de sărbătoare;

Să ne-unim sub steagul sfânt
Toți românii într-un gând,
S-apărăm glia străbună
Cu tot neamul împreună;

Să vedem țara cea mare
Cum se-adună-n vechi hotare,
Basarabia, Bucovina,
Alipite-ntotdeauna,

Căci au fost înstrăinate,
Din trupul țării luate,
De vecini din răsărit
Ce avuții au râvnit.

Astăzi le vrem înapoi,
Haideți, frați, fiți iar cu noi,
Ca să vadă Ștefan Sfânt
Românimea triumfând.

Horă nouă să se-ntindă,
Toată țara s-o cuprindă;
Bucuria să se-adune
În tot ce-i românesc pe lume.

HORĂ	NOUĂ

Prof. Maria Genica LETAI
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Comemorarea	ostașilor	Armatei	Române	
căzuți	la	datorie	în	al	doilea	război	mondial	

pe	frontul	din	Slovacia	-	Cimitirul	militar	Zvolen

General-locotenent	(r)	dr.	Liviu-Viorel	NEMEȘ	

    ărbătorim astăzi, aici, la Zvolen, în 
Slovacia, ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a 
României. Pentru noi românii, ziua de 1 
Decembrie este o zi de glorie, o zi în care 
aspirațiile de veacuri ale poporului și națiunii 
române „De la Nistru pân' la Tisa” și de la Dunăre 
la Ceremuș, au fost împlinite. Conștienți că sunt o 
națiune de sine stătătoare, românii de pe toate 
teritoriile locuite de ei și-au dat mâna și, în mod 
democratic, au hotărât constituirea unui stat 
unitar, independent și suveran.

La 24 ianuarie 1859 s-a realizat, împotriva 
voinţei Europei, prin dubla alegere a lui Alexandru 
Ioan Cuza, Unirea Principatelor Moldovei şi 
Valahiei. La 27 martie/9 aprilie 1918, basarabenii, 
urmați de bucovineni la 15/28 noiembrie 1918, 
proclamă unirea teritoriilor locuite de ei cu 
România. Procesul de Întregire a Țării se încheie 
la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, unde românii 
din Transilvania, întreg Banatul, Crișana și întreg 
Maramureșul hotărăsc „unirea pe veci” cu 
România.

În această zi măreață de sărbătoare, cu 
sufletul și cu gândul la eroii neamului care, cu 
credință în Dumnezeu, în dreptate și într-un viitor 
demn, fără totalitarism, îndeplinindu-și misiunile 
sacre, și-au jertfit viața pentru eliberarea patriei de 
sub ocupația străină și reîntregirea teritorială, 
inclusiv pentru eliberarea teritoriilor altor state 
aliate, departe de casă și de glia strămoșească, un 
grup de generali, ofițeri și subofițeri în rezervă, 
împreună cu membri din familie și alte persoane 
reprezentând societatea civilă din Maramureș și 
București (N.R. la care ne-am alăturat şi noi, 
sătmărenii) am venit, cu inimile încărcate de 
emoție, dragoste și recunoștință, pentru a aduce 
onorul și a depune o floare la monumentele 
funerare ale celor 10.384 ostași români din 
Cimitirul Militar Zvolen, căzuți la datorie în 
munţii Tatra, în crâncenele bătălii duse pentru 
eliberarea Slovaciei în perioada 18 decembrie 
1944-12 mai 1945, din al Doilea Război Mondial.

Cadrele militare prezente fac parte din 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, filiala Maramureş, organizatoarea 

acțiunii, și din Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere din Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerul Apărării 
Naționale.

Al Doilea Război Mondial, considerat de 
istorici cel mai mare și mai ucigător conflict armat 
generalizat din istoria omenirii, declanșat, după 
majoritatea analiștilor, la 1 septembrie 1939, odată 
cu invazia Poloniei de către Germania nazistă, s-a 
încheiat la 2 septembrie 1945.

România, izolată complet pe plan 
internațional, care-și păstrase neutralitatea în 
etapa premergătoare, intră în război la 22 iunie 
1941 alături de Germania, în vederea recuperării 
teritoriilor ocupate prin ruperea granițelor 
strămoșești de către guvernul Uniunii Sovietice 
după încheierea pactului Ribbentrop-Molotov, 
prin care pierdea Basarabia, Bucovina și Ținutul 

2Herței, totalizând o suprafață de peste 50.492 km  
și o populație de aproximativ 3,7 milioane 
locuitori. De subliniat este faptul că rapturile 
teritoriale au continuat prin Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940, când Ungaria horthistă a 

2ocupat 44.492 km  din nord-estul Transilvaniei, cu 
o populație de 2.667.000 locuitori, iar prin tratatul 
de la Craiova din 7 septembrie 1940, Bulgaria a 
încorporat județele Durostor și Caliacra, cu o 

2 suprafață de 6.921 km și aproximativ 410.000 
locuitori.

După eforturi considerabile, cu angajare 
totală de resurse umane, materiale și financiare, în 
care pierderile au fost copleșitoare, armata română 
reușește eliberarea Basarabiei și a nordului 
Bucovinei la 26 iulie 1941.

Cu sacrificii enorme, armatele române au 
ajuns până la Stalingrad, cucerind Odessa, 
participând în etape succesive, în condiții deosebit 
de grele, de climă și logistice, la luptele din 
Caucaz și Cotul Donului și apoi până la Praga, 
pentru reintegrarea nord-estului Transilvaniei 
pământului strămoșesc, eliberată în întregime la 
25 octombrie 1944.

La 20 august 1944, trupele frontului doi 
ucrainean declanșează ofensiva în direcția 
nordului Moldovei, iar peste două zile, sovieticii 



se găseau pe aliniamentul Târgu Neamț-Huși-
Chișinău, făcând o puternică spărtură în frontul 
germano-român din această zonă. Se demonstra 
astfel că țara noastră se afla la capătul rezistenței. 
Existând amenințarea ocupării întregii țări, regele 
Mihai I schimbă guvernul și angajează România 
de partea aliaților, la 23 august 1944.

Din acest moment, România avea să 
angajeze pentru restul războiului pe frontul de 
Vest peste 550.000 de soldați în luptele pentru 
eliberarea nordului Transilvaniei, Ungariei, unei 
porțiuni din Austria, Cehia și Slovacia, în care a 
înregistrat peste 170.000 morți, răniți și dispăruți.

Operațiunile militare pe teritoriul 
Slovaciei și Cehiei s-au desfășurat în perioada 18 
decembrie 1944-12 mai 1945, timp de cinci luni. 
Confruntându-se, pe lângă rezistența disperată a 
inamicului, cu un teren muntos, puternic frământat 
şi împădurit, cu geruri năprasnice, zăpadă, viscole, 
cu lipsa căilor de comunicații ş.a., armata română 
a pătruns 400 km în adâncimea dispozitivului 
german, traversând 10 masive muntoase, forțând 4 
cursuri de apă, eliberând 1.722 localități, dintre 
care 31 de orașe. La luptele de pe teritoriul 
Slovaciei și Cehiei au participat 248.430 militari 
români, din rândul cărora au căzut 66.495, 
reprezentând peste 25% din totalul efectivelor 
angajate, iar alte câteva zeci de mii au fost răniţi. 

Cele mai dârze bătălii de pe teritoriul 
Slovaciei, în această etapă, s-au dat în zona 
munților Tatra Inferioară, Javarina, Muranska, 
Planina, Trenciaska Tepla, Stara Tura, Branska 
Bistrica, Piestany, Lucenec, Krupina ş.a., 
localități eliberate de armatele 1 şi 4 române, în 
cooperare cu trupele Frontului 2 ucrainean şi 
grupurile de partizani slovace. 

Fără excepţie, ca peste tot acolo unde au 
luptat, ostaşii români au manifestat o deosebită 
grijă faţă de populaţia civilă, cu care a colaborat în 
condiţii excelente, aşa cum au făcut-o şi cu 
partizanii, protejând monumentele de artă, 
clădirile publice, şcolile, spitalele, obiectivele 

industriale şi alte instituţii, stipulându-se în mod 
expres, în ordinele de luptă: „Populaţia civilă care 
nu ia parte la rezistenţă va fi luată sub protecţie, 
asigurându-i-se viaţa, liniştea, avutul..” În egală 
măsură, cetăţenii comunităţilor au fost permanent 
alături de militarii români, venind în sprijinul 
acestora cu aceeaşi generozitate.

Imensul efort militar pentru îndeplinirea 
misiunilor a necesitat o masivă contribuţie 
economică, financiară, mobilizarea integrală a 
tuturor energiilor naţionale. În acest scop, pe lângă 
as igurarea  armamentului ,  muni ţ i i lor  ş i 
echipamentelor pentru armata română, au fost 
expediate frontului mii de tone de alimente şi 
furaje, care nu numai că au satisfăcut nevoile 
trupelor române, dar au fost puse la dispoziţie, 
inclusiv pentru hrănirea populaţiei.

Prin Convenția de Armist i ț iu din 
septembrie 1944, și mai târziu prin Tratatul de 
Pace de la Paris, pe lângă impunerea unor condiţii 
grele politice, economice și militare de către 
marile puteri ale Națiunilor Unite, se recunoșteau 
pierderile suferite de România și revenirea nord-
estului Transilvaniei, fapt realizat în martie 1945.

Stimată asistență, aceștia sunt eroii noștri, 
ai neamului românesc care, pe câmpurile de luptă, 
și-au sacrificat tot ce au avut mai de preţ -viața- 
pentru a face cinste drapelului României, 
poporului pe care îl reprezentau, armatei române, 
indiferent de frontul pe care şi-au îndeplinit 
misiunile, atât pe teritoriul patriei, cât şi în afara 
acestuia.

Exemplul lor de netăgăduit pentru 
generațiile care le-au urmat și cele viitoare trebuie 
păstrat și continuat cu aceeași hotărâre și 
generozitate, cu același crez și încredere pentru o 
lume mai bună, fără totalitarism și pentru o viață 
senină și decentă.

Să le dăm onorul recunoscători, din toată 
ființa, sufletul și inimile noastre și să-i păstrăm 
veșnic vii în amintiri și în paginile de aur ale 
istoriei neamului românesc.

Glorie eternă tuturor eroilor națiunii 
române căzuți la datorie pe teritoriul slovac, al 
celorlalte  state  din lume sau pe gl ia 
strămoșească, unde și-au îndeplinit cu cinste şi 
imense sacrificii misiunile încredinţate!

În încheiere, vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim mulţumirile şi întreaga considerație 
autorităților și cetățenilor din Zvolen pentru 
recunoştinţa faţă de eroii români căzuți în lupta de 
eliberare a poporului prieten slovac.
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Omagiu	„Leului	de	la	Șișești”*

Colonel	(r)	Gavril	BABICIU

     omemorăm azi 165 de ani de la nașterea 
părintelui dr. Vasile Lucaciu. S-a născut aici, la 
APA, în județul Satu Mare, dar pentru el ACASĂ 
a însemnat satul Șișești, din Județul Maramureș. 
Ce argumente am când fac această afirmație?

Primul și cel mai concludent este faptul că 
părintele Vasile Lucaciu a rămas în istorie și în 
conștiința românilor cu supranumele de „Leul de 
la Şişeşti” sau cum îi spunea marele Nicolae 
Iorga „Popa de la Șișești”.

A ctitorit la Șișești, în plină epocă de 
maghiarizare şi asuprire națională, o frumoasa 
biserică, precum o catedrală, pe care a închinat-o 
celui mai sfânt ideal: PRO S. UNIONE 
OMNIUM ROMANORUM (Pentru Sfânta 
Unire a tuturor românilor), sfidare directă față de 
statul maghiar.

Aici la Șișești părintele Vasile Lucaciu a 
convocat o adunare a Partidului Național Român 
din Transilvania, a cărui secretar general a fost.

La Șișești a editat în calitate de redactor șef, 
Revista Catolică, prima publicație românească 
din fostul comitat al Sătmarului.

Domiciliul părintelui Vasile Lucaciu, acolo 
unde îl citau autoritățile statului maghiar, era la 
Șișești. Casa în care a locuit și unde s-au zămislit 
multe din acțiunile pe care le-a întreprins face 
parte din Complexul muzeal dr. Vasile Lucaciu, 
punct de referință în marea epopee națională a 
poporului român.

Ori pe unde l-au purtat pașii, în Regatul 
român, Rusia, Italia, Franța, America, când a fost 
vremea să vină acasă, s-a întors la Șișești. Aici l-a 
cunoscut un mare jurnalist din vechiul  regat, care 
a scris un magistral articol publicat în revista 
„România Ilustrată”, Anul IV, N0. 3, Martie 
1906, pag.68-71.

Noi, Asociația Națională Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, Filiala Maramureș, dorim să 
inițiem emiterea unei Hotărâri de Guvern prin 
care părintele dr. Vasile Lucaciu să fie declarat, 
precum Avram Iancu, erou național. Părintele 
Vasile Lucaciu a fost un Ostaș și Apostol al 
Neamului Românesc. „Leul de la Şişeşti” 
înveşmântat în haină preoţească, a avut drept 
armă cuvântul, un cuvânt „cu putere multă”. 
Viaţa, activitatea, lupta și crezul său pot fi 
sintetizate de cele spuse cu ocazia dezvelirii 

plăcii votive fixate în peristalul Bisericii de la 
Șișești în ziua de 15 august 1890: „Şi zidirea 
aceasta nu este o simplă clădire de piatră pe 
piatră, ci este întruparea unei idei, a unui ideal, 
carele pe ceriul vieţii mele străluceşte ca un soare, 
luminând cu razele sale trecutul, prezintele şi 
viitorul neamului meu iubit. Ce ne-au lăsat 
istoria, ce ne-au transmis părinţii noştri, ce au 
cântat poeţii, ce doreşte tot sufletul meu de 
român: măreaţa, fericitoarea, sfânta unire a 
tuturor românilor am avut eu şi cu mine poporul 
meu să fie simbolizată în această măreaţă 
biserică. Unire în cugete, unire în simţiri, unire în 
religiune! Această idee este gravată pe tabla de 
marmoră, pre care acum o dezvelim, ca să 
vestească generaţiilor prezente şi viitoare, ce are 
să spereze românul, la ce trebuie să năzuiască, 
care este culmea aspiraţiunilor sale pe acest 
pământ.”**

Lupta sa neobosită în slujba deşteptării 
naţionale a românilor o putem sintetiza 
prezentând câteva idei esențiale:

A fost un militant de frunte al curentului 
rămas în istorie sub denumirea de „activism 
politic”, numărându-se printre marii oameni 
ardeleni care au ajuns în Parlamentul de la 
Budapesta. În primul său discurs în parlament, 
părintele Vasile Lucaciu a înfierat sistemul de 
oprimare a românilor din statul maghiar, discurs 
întrerupt din cauza vociferărilor deputaţilor 
unguri.

S-a numărat printre inițiatorii mișcării 
memorandiste, fiind organizatorul deplasării 
delegației formate din peste 300 de români 
ardeleni care au mers la sfârșitul lunii mai 1892 la 
Viena pentru a prezenta împăratului Franz 
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Ioseph ,  Memorandul  Români lor d in 
Transilvania, Banat şi Ungaria.

În 1914, părintele Vasile Lucaciu trece în 
România și, împreună cu Octavian Goga, caută 
prin toate mijloacele posibile să convingă 
Regatul român, pe regele Ferdinand, să renunţe la 
neutralitate şi să intre în luptă, alături de Antantă, 
fiind singura modalitate prin care se poate realiza 
unitatea naţională. După intrarea României în 
război (16 august 1916), Vasile Lucaciu se 
preocupă de organizarea ardelenilor refugiaţi în 
regat şi a prizonierilor transilvăneni români luaţi 
din armata austro-ungară, în detașamente de 
voluntari pentru armata română. Aici, în 
România, este ales preşedinte al Ligii culturale 
pentru unitatea românilor, iar din 1916 deputat în 
Parlamentul de la Bucureşti.

În martie 1917, dr. Vasile Lucaciu pleacă în 
Rusia, trimis cu o delegaţie de către guvernul 
român pentru organizarea zecilor de mii de 
prizonieri ardeleni din lagărele ruseşti ce doreau 
să se înroleze în armata română. Acolo, la 
Darniţa, lângă Kiev, se organizează cea mai mare 
tabără de voluntari ardeleni, care vor veni în 
România și vor fi primiți la Iași de regele 
Ferdinand.

Împreună cu Ion Moţa şi Vasile Stoica 
pleacă, în aprilie 1917, în Statele Unite ale 
Americii pentru a susţine cauza românească, 
unde propaganda maghiară contra României era 
foarte activă. Aici solicita autorităților americane 
constituirea de batalioane româneşti formate din 
voluntari americani de origine română care cer 

înscrierea lor în armata americană ce se pregătea 
de război, lucru imposibil de realizat deoarece în 
armata americană nu existau contingente 
naţionale.

După pacea de la Buftea-Bucureşti, 
părintele Vasile Lucaciu se alătură fruntașilor 
români aflați în Franţa, fiind cooptat în Consiliul 
Naţional Român, un guvern în exil al României. 
De aici pleacă în Italia, unde contribuie la 
formarea companiilor româneşti constituite din 
voluntari dintre prizonierii români ardeleni ce au 
făcut parte din armata austro-ungară, sfințindu-le 
steagurile de luptă sub culorile româneşti purtate 
în bătălia de la Vittorio-Veneto. Părintele Vasile 
Lucaciu merge apoi la Geneva, unde continuă 
activitatea de promovare a intereselor românești 
pentru recunoaşterea Marii Uniri proclamate la 1 
Decembrie 1918.

Se întoarce acasă, la Șișești, abia în 1919, 
după ce este convins că idealul pentru care a 
luptat întreaga viață a devenit un vis împlinit. Tot 
aici, în ziua predestinată, de 1 Decembrie, a 
anului 1922, catafalcul „Leului de la Șișești” este 
adus la Șișești, de la Gara din Baia Sprie unde a 
fost debarcat din trenul de Satu Mare, pe o sanie 
trasă de patru boi cu steaguri negre în coarne, 
urmată de un „mare număr de popor” și așezat în 
catedrala a cărui ctitor a fost părintele dr. Vasile 
Lucaciu.

„Pleacă dintre noi cel din urmă romantic, 
reprezentantul perioadei eroice din politica 
Ardealului, lăsând generaţiei de azi moştenire 
imaginea lui luminoasă. Toate steagurile se 
înclină acestui sicriu, asupra căruia, în numele 
ardelenilor cu care ai pribegit ieri pe drumul 
idealului, părinte Vasile, eu, smerit ucenic, arunc 
astăzi un bulgăre de ţărână” spunea poetul 
„pătimirii noastre”, Octavian Goga, la 
înmormântarea părintelui Vasile Lucaciu.

Românii, mai ales noi, cei din Apa, 
Lucăceni și Șișești îl cinstim mereu cântându-i 
„Doina”: „Plânge o mierlă prin păduri, of, of, 
of.../Robu-i Lucaci la unguri.../ Pentru Sfânta 
libertate, / De care noi n-avem parte!”.

Glorie eternă „Leului de la Șișești”!

* Alocuţiune susţinută în data de 22 ianuarie 2017, la Apa, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la naşterea lui Vasile 
Lucaciu.

** Dr. Vasile Lucaciu: Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Adică Mănăstirea Maicei Românilor în ŞIŞEŞCI, Schiţe 

istorice şi dare de seamă, Baia-Mare, 1892.

Note
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Dr.	Vasile	Lucaciu	
printre	evocări	literare	în	ianuarie	2017*

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
        ntre 1852 şi 1922, şapte decenii, atât îi fu dat să 
vieţuiască pe acest pământ personalităţii căreia cei 
prezenţi aici îi dăruim câteva clipe de rememorare.

S-a născut în frumoasa câmpie someşană, în 
modesta casă a învăţătorului Mihai Lucaciu, la Apa. 
A intrat în istorie ca unul dintre „oamenii drapel” ai 
acestui neam, însă cea mai consacrată expresie 
pentru a-l aşeza la locul cuvenit este „Leul din 
Şişeşti”. 

Anii trecerii sale pe cărările pământeşti - 
exceptându-i poate pe ultimii doi, reprezintă, fără 
îndoială, cea mai frumoasă perioadă din istoria 
neamului românesc. După ce Şcoala Ardeleană 
dăduse tonul deşteptării naţionale, paşoptiştii au 
adus o adiere de primăvară a libertăţii. Şi a venit 
rândul generaţiei lui Vasile Lucaciu să împlinească 
idealul naţional. Despre cel sărbătorit de noi astăzi 
s-a spus că ar fi fost continuatorul direct al treimii 
noastre din veacul al XVIII-lea, Șincai-Maior-
Klein, desigur, în primul rând, datorită legăturii 
nezdruncinate cu Maica Roma. Generaţia lui a 
intrat în istorie sub numele de făuritoare a Marii 
Uniri.

Acest simplu fapt l-ar putea aşeza pe dr. Vasile 
Lucaciu în fruntea personalităţilor române din 
părţile noastre. Dar sunt încă atâtea şi atâtea motive 
pentru care omul acesta a fost, este şi nădăjduim că 
va fi în veşnicie un exemplu pentru generaţiile care 
i-au succedat până acum şi mai ales pentru cele care 
vor veni, datoare să ne depăşească pe noi, cei de azi, 
obligaţi şi de neputinţele noastre, dar şi de mersul 
istoriei, să trăim vremuri care nu se înalţă 
nicidecum la măreţia actului de la 1 Decembrie 
1918.

Eminent la toate studiile parcurse, în Baia 
Mare sau Oradea, dar mai ales la Roma, soţ şi tată 
desăvârşit, profesor - apărător al limbii române la o 
instituţie de învăţământ din oraşul nostru, preot 
greco-catolic cu grijă pentru credincioşi - ctitor al 
unei adevărate catedrale într-un sat unde găsise o 
bisericuţă ridicată din bârne învechite, deputat în 
parlamentul din imperiu, dar şi parlamentar al unei 
ţări la desăvârşirea unităţii căreia îşi depusese 
sănătate, libertate, trudă, viaţă. Aşa am putea 
întocmi un portret telegrafic al unei personalităţi 
despre care s-a scris mult, dar niciodată îndeajuns 
de bine şi suficient...

Apa, Eriu-Sâncrai, Satu Mare, Şişeşti sunt 
locuri care ar trebui să-i fie veşnic recunoscătoare şi 

îi sunt, într-adevăr. Casele muzeu, busturile, plăcile 
memoriale, atribuirea numelui său unor instituţii în 
care se plămădesc noi purtători demni ai numelui 
nostru în ţară şi în lume, sunt exemple elocvente. 
Făcea parte dintr-o generaţie care parcă ne 
reaminteşte dojenitor, nouă, celor care străbatem 
parcă o zodie a dezbinării naţionale, dar care, 
nădăjduim că, totuşi, vom avea ocazia să aniversăm 
centenarul zilei astrale a neamului: „Soarele de la 
Bucureşti răsare”. 

Noi, sătmărenii, avem, în plus faţă de cei de pe 
malurile Dâmboviţei, încă un prilej de dezbinare, 
bisericesc de astă dată. Slujind cu preoţii din 
cealaltă strană românească, într-o biserică martoră 
la multe evenimente fericite din istoria neamului 
nostru, Biserica Sf. Gheorghe din centrul Capitalei, 
preotul greco-catolic Vasile Lucaciu a rostit în 1894 
o rugăciune, pilduitoare şi astăzi, din care vom cita 
doar un fragment:

„Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace 
să-ţi putem servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua 
cea mare, când seamă ne vei cere despre viaţa 
noastră pe pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi 
putem răspunde:

«O Doamne în lume cât am stat,
În ochii ei plini de-admirare,
Pe tine te-am reprezentat»”.

Soarta a vrut ca dr. Vasile Lucaciu să pună 
ultimele cărămizi la înălţarea României Mari în 
străinătate, nefiind prezent la 1 Decembrie 1918 în 
Cetatea Învierii Neamului Românesc. O viață de 
poveste, încă o dată; aidoma unui Făt-Frumos, 
munți și văi nu i-au fost opreliște întru împlinirea 
idealului său; dr. Vasile Luicaciu a trecut munţii, 
apoi a trecut chiar şi un ocean pentru a aduce 
neamului izbânda.

Vorbind despre activitatea sa culturală şi 
literară, trebuie să amintim că îi datorăm lui Vasile 
Lucaciu apariţia întâiului periodic românesc în 
oraşul nostru, „Satu Mare”, căruia teroarea istoriei 
nu i-a îngăduit o lungă apariţie. A editat apoi 
„Revista catolică”, pentru preoţi şi credincioşi, dar 
şi pentru tot ce reprezenta simţirea românească în 
zonă.

A scris cărţi de teologie, filosofie. Nu şi-a uitat 
menirea pentru care depusese jurământul în faţa 
episcopului bisericii sale. A fost aproape de 
credincioşi mereu; cei din Şişeşti îşi ameninţaseră 
episcopul de la Gherla că dacă va continua 
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persecuţiile, cu paroh cu tot se vor întoarce la sânul 
Bisericii Ortodoxe. A găsit răgaz pentru a edita şi o 
carte de rugăciuni spre folosul spiritual al tuturor.

Nu vom omite, apoi, să evocăm activitatea de 
la catedra românească a Liceului Catolic Regesc 
din Satu Mare. Vajnica activitate pedagogică şi 
românească i-a atras exilul la Şişeşti; altfel, poate că 
astăzi vorbeam despre „Leul de la Satu Mare”.

Toţi cei care îi cunoaştem activitatea pe plan 
politic-naţional ne dăm seama că i-a rămas prea 
puţin timp de lucrat în grădina culturii şi a 
literaturii, cât a fost prins în vâltoarea împlinirii 
visului de veacuri al neamului nostru. După acel 
moment fericit şi atât de aşteptat, „timpul n-a mai 
avut răbdare”.

Ultimii ani din viaţă i-au fost cei mai trişti. 
Sunt ani urâţi în istoria noastră, acei ani de după 
Marea Unire. O uriaşă dezbinare pe care, din 
păcate, cei care ne convoacă din patru în patru ani la 
urne, reuşesc să o depăşească, fără mari eforturi.

Monumentul aflat în inima municipiului 
nostru este de departe cel mai reprezentativ pentru 
tot ce înseamnă trecut românesc pe aceste 
pământuri. Cu câte însuşiri trebuia să fie cineva 
înzestrat de Dumnezeu, câtă energie trebuia să 
dăruiască pentru a înmulţi însutit acei talanţi, pentru 
a merita din partea urmaşilor un asemenea însemn 
croit parcă din cremenea credinţei sale în izbândă. 
Cu prilejul dezvelirii monumentului lui dr. Vasile 
Lucaciu, Nicolae Iorga scria: „Cu faţa lui de 
romană frumuseţe severă, cu trupul de atlet, cu 
glasul tunător, cu mişcarea poruncitoare a 

braţului, Vasile Lucaciu întrunea aceste însuşiri. 
Era un om  ca oricare - şi mare dovadă de 
înţelepciune - nu şi-a dat osteneala să pară a fi 
mai mult decât era”.

La însuşirile enumerate la repezeală până 
acum, îi adăugăm acum şi smerenia, temelie a 
formării unui creştin adevărat.

Şi pentru că am venit să vorbim despre „ecouri 
literare” şi despre dr. Vasile Lucaciu, se cuvine să 
evocăm un scurt pasaj dintr-un text scris la 
înveşnicirea lui de către poetul pătimirii noastre: 
„Temperament pasionant, plămădit din sănătatea 
robustă a ţăranilor noştri, optimist şi senin, păstrând 
până la bătrâneţe sub sprâncenele arcuite picăturile 
de lumină ale unui romantism tineresc, el preconiza 
acţiunea şi nu se putea închide în contemplaţia unei 
chilii mănăstireşti. Pleacă dintre noi cel din urmă 
romantic, reprezentantul perioadei eroice din 
politica Ardealului, lăsând generaţiei de azi 
moştenire imaginea lui luminoasă”.

Onorată asistenţă, venită pentru a cinsti 
memoria acestui exemplar înaintaş al nostru, astfel 
să ne conducem viaţa încât să putem să ne ridicăm 
mereu conştiinţa către gândul că suntem 
moştenitorii acestui om ca oricare altul - dar care 
prin monumentalitatea faptelor sale a primit 
supranumele de „omul-drapel” şi „Leul de la 
Şişeşti”.

* Cuvânt rostit în Sala de lectură „Gheorghe 
Bulgăr” a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, cu ocazia 
aniversării a 165 de ani de la naşterea marelui 
memorandist.

Ne-au cotropit pământul sfânt barbarii:
Din vest, puhoi nemărginit de huni,
Din est, tătari ş� bolşevici nebuni,

Din sud şalvarag��� ş� bulgarii.

Ne-au scris cu forţa armelor destinul,
Ne-au furat aurul, petrolul, fierul,

Cetatea Albă ş� Cadrilaterul,
Ne-au luat ş� Cernăuţii ş� Hotinul.

Au vrut să dispărem ca naţiune,
Ne-au chinuit cu bâta ş� gârbaciul,
Dar s-a născut Părintele Lucaciu,

Apărător al graniţei străbune.

Iar cei de azi de ţară n-au habar
Ş� luptă numai pentru bogăţie.

Uitându-şi glia, scumpa Românie,
Ei fac să-ţi pară lupta în zadar.

Tu, călător prin cerurile sfinte,
Când vezi mişeii ţi se face silă
Ş� te cutremuri copleşit de milă

Când vezi românii tăi cum plâng, Părinte.

Când vezi cum fură Ţara românească
Toţi parveniţii, chinezoi ş� turci,

Nu-ţi vine să-i goneşti, să-i tragi în furci
Ş� să trimiţi un fulger să-i trăsnească!?

Ş� să cobori, Părinte, mai degrabă,
Să ne salvezi, că ne înghite hăul!

N-auzi de sus cum plânge Chişinăul
Ş� cum susp�nă sora Basarabă?!

Noi aşteptăm, cu inima-ntristată,
Să auzim prin lunci un viu răsunet,

Măreaţa-ţi vorbă ca un glas de tunet.
Să vii, să ne mai izbăveşti o dată!

Aşteptându-l	pe	Lucaciu
																																														Ioan	Tipu	Sălăjanu
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Vasile	Lucaciu	-	sau	istoria	sa	în	bronz

Dr. Daniela BĂLU
      estinul zbuciumat și plin de nedreptate 

se pare că l-a urmărit pe dr. Vasile Lucaciu chiar și 
după moarte, prin ceea ce avea să întrupeze 
simbolic măreața-i personalitate - statuia sa. 
Istoricul dramatic al statuii, mutată de mult prea 
multe ori dintr-un loc în altul, dintr-o localitate în 
alta, a preluat parcă frământările eroului 
sătmărean, iar la 81 de ani de la ridicarea sa, și în 
preajma aniversării a 100 de ani de la Marea 
Unire, idealul pentru care Vasile Lucaciu a militat 
cu dârzenie, nădăjduim ca statuia să rămână 
pentru totdeauna acolo unde-i este locul, în parcul 
central din P-ța Libertății.

În ziarul sătmărean „Informația de 
Duminică”, din 13 decembrie 2015,  publicam 
articolul intitulat Statuia lui Vasile Lucaciu - între 
măreție și regres, fiind apoi plăcut surprinsă de 
numărul mare al telefoanelor sau email-urilor pe 
care le-am primit, inclusiv din America, aprecieri 
ce m-au determinat să public articolul și în revista 
Eroii neamului, aducând informații noi, inclusiv 
despre bustul lui Vasile Lucaciu, ridicat în curtea 
Casei Memoriale din comuna Apa.

Dar istoria sa în bronz începe în anii 1926 -
1935 când,  autoritățile locale sătmărene 
organizează un concurs de proiecte, câștigat de 
sculptorul bucureștean Cornel Medrea, deși inițial 
proiectul statuii lui Vasile Lucaciu fusese realizat 
încă din anul 1927 de artistul sătmărean Aurel 
Popp. În anul 1935 statuia a fost turnată la uzinele 
„Malaxa” din București, apoi expusă în fața 
Ateneului Român.

La 13 decembrie 1936 se dezvelea și sfințea 
la Satu Mare statuia lui Vasile Lucaciu, așezată 
impozant în parcul Carol al II-lea, din Piața 
Brătianu (azi P-ța Libertății). Într-o atmosferă de 
adevărată sărbătoare națională (cu peste 50.000 
de participanți!!!), a avut loc solemnitatea 
dezvelirii statuii, ce fusese acoperită cu un superb 
tricolor, în prezența oficialităților locale, dar și a 
vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Ioan 
Inculeț, a ministrului industriei și comerțului dr. 
Valeriu Pop, a vicepreședintelui senatului dr. 
Matei Vasiliu, alături de numeroși deputați și 
senatori, preoți, asociații culturale, dar și de foarte 
mulți sătmăreni îmbrăcați în costume naționale, 
cu toții participând înainte la ceremonia sfințirii 
clădirii Prefecturii Satu Mare, azi sediul Muzeului 

Județean.
De altfel, afișul realizat în decembrie 1936 

prezintă într-un tot unitar cele două mari 
evenimente, imaginea statuii lui Vasile Lucaciu 
tronând impozantă alături de clădirea Prefecturii, 
dar având în planul apropiat și o reprezentare 
grafică a cupolei catedralei greco-catolice aflate 
în construcție, sfințită în anul următor, la 7 
noiembrie 1937, în ajunul sărbătorii Sf.  
Arhangheli Mihail și Gavril, hramul catedralei.

Deoarece Vasile Lucaciu era perceput ca un 
simbol al unității neamului românesc, pentru 
statuia sa impunătoare a fost adus pământ din  
toate regiunile istorice ale României reîntregite, 
iar în cadrul ceremoniei ce a  avut loc la 9 august 
1936, în „piedestalul acestei monumentale 
statui”, s-a pus pământ „plămădit cu sânge 
străbun din Baia (Moldova), unde trufașul și 
mândrul rege Mathia al Ungariei, învingătorul de 
pretutindeni, a fost învins de propriul său neam, 
prin urmașii conduși de eroul creștinătății Ștefan 
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cel Mare; de la Adam Clisi (Dobrogea), unde 
împăratul Traian este legat, prin monumentul 
istoric, de eternitatea neamului nostru; Suceava 
(Bucovina), capitala care a oferit reședință 
marelui Ștefan; Călugăreni (Muntenia), de care se 
leagă strălucita victorie a lui Mihai Viteazul 
asupra turcilor; Rovine, localitatea care va povesti 
întotdeauna generațiilor viitoare biruința lui 
Mircea asupra oastelor turcești conduse de 
neîmblânzitul Baiazid Ilderim; Tapae (Ardeal), 
unde trupele Romanilor și ale Dacilor s-au întâlnit 
pentru prima oară; Hotin (Basarabia), cetatea 
întemeiată de Ștefan cel Mare, care a fost martora 
atâtor strălucite izbânzi ale domnitorilor români 
asupra Polonilor, Tătarilor și Turcilor; și, în fine, 
din Șișești, locul unde a trăit părintele martir dr. 
Vasile Lucaciu și unde a ridicat biserica Pentru 
Sfânta Unire a Tuturor Românilor” (vezi O. 
Ardelean, coord., În serviciul patriei 1933-1937. 
Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în 
județul Satu Mare, reed. Ecou Transilvan, Cluj-
Napoca, p. 307-308).

Cu pri lejul  ceremonialului  din 13 
decembrie 1936, după slujba religioasă oficiată de 
părintele arhidiacon Aurel Dragoș, pământul 
sfințit a fost depus la piedestalul statuii. La 
temelia statuii a fost zidit și un pergament, ce 
cuprindea textul: „sub glorioasa domnie a M.S. 
regelui Carol II, fiind prim-ministru al țării 
Gheorghe Tătărescu, prefect al județului dr. 
Octavian Ardelean, iar primar al municipiului dr. 
Ștefan Benea, prin osârdia prefectului județului și 
prin contribuția cetățenilor conștienți ai acestui 
ținut (s.n.) s-a ridicat în orașul Satu Mare, statuia 
lui Vasile Lucaciu, Leul de la Șișești, pentru a 
eterniza memoria acestui mare luptător și martir 
care a activat în aceste părți pentru idealurile 
naționale ale neamului, cărora și-a jertfit întreaga 
viață și rămâne generațiilor viitoare pildă 
vrednică de urmat. Drept simbol al unității noastre 
naționale și teritoriale pentru care a luptat Vasile 
Lucaciu și care unitate, astăzi din voința lui 
Dumnezeu și prin vitejia soldatului român, s-a 
înfăptuit pentru vecie, s-a așezat la bazele statuii 
pământ adus din toate provinciile românești, după 
ce mai înainte s-a săvârșit serviciul divin în 
prezența tuturor autorităților civile și militare din 
Satu Mare” (O. Ardelean, coord., În serviciul 
patriei 1933-1937..., p. 308).

Cele două Biserici românești, greco-
catolică și ortodoxă, au fost reprezentate la slujba 
sfințirii statuii de către P.S.S. dr. Alexandru Rusu, 
episcopul greco-catolic al Maramureșului, și de 

către P.S.S. dr. Nicoale Popovici, episcopul 
credincioșilor din Episcopia Ortodoxă a Oradiei, 
la defilarea organizată cu acel prilej participând și 
elevii Liceului romano - catolic din Satu Mare, 
Liceului reformat de fete și Liceului reformat de 
băieți.

 Întreg ceremonialul a fost transmis la 
posturile de radio naționale, o escadrilă de 
avioane zburând tot timpul deasupra parcului 
central, „dând onorurile”. A urmat o defilare cu 
zeci de mii de oameni, muzică militară, iar la final 
un banchet în sala festivă a hotelului „Dacia”, la 
care au participat 400 de persoane. Seara, a avut 
loc la teatrul „Nottara” un spectacol artistic, 
pentru ca „la orele 12 din noapte trenul ministerial 
împreună cu înalții oaspeți și delegați a părăsit 
gara Satu Mare, ducând cu sine spre toate colțurile 
țării mărturia văzută a românismului viu și 
puternic din ținuturile Sătmărene.

 Iar din oraș pe toate drumurile se scurgeau 
spre vetrele lor nesfârșitele cete de Români, 
ducând în sufletele lor mirajul acestei mărețe și 
neuitate zile, ca apoi în seninătatea serilor de iarnă 
să renască legenda vieții aceluia, care ca o stâncă 
de hotar măreț și înfruntător va sta de acum în 
vecii vecilor neclintită straje a dreptului de 
stăpânire a acestui pământ românesc” (vezi O. 
Ardelean, op.cit., p. 320).

Din nefericire, nu a fost deloc așa!!! 
„Mirajul” a durat mai puțin de 4 ani, „neclintita 
straje” preluând destinul celui pe care o întrupa, 
menit să se lupte chiar și după moarte cu același 
adversar. În urma Dictatului de la Viena, din 30 
august 1940, teritoriul județului Satu Mare intra în 
componența Ungariei horthyste, retragerea 
unităților armatei române, precum și evacuarea  
administrației românești fiind obligatorii. 
Prefectul județului Satu Mare, colonelul Nicolae 
Hașiganu, trimitea ministrului de interne al 
României, David Popescu, la data de 6 septembrie 
1940, „Raportul privind desfășurarea evacuării 
din orașul și județul Satu Mare”, precizând faptul 
că acțiunea de evacuare s-a executat pe calea 
ferată în 6 transporturi, iar cu „ultimul transport 
din data de 4 septembrie, ora 16,45, a fost dusă și 
statuia dr. Vasile Lucaciu” (s.n.) (D. Bălu, 
Biserica românească din județul Satu Mare în anii 
Dictatului de la Viena, Ed. „Vasile Goldiș” 
University Press, Arad, 2010, p. 39-40).

 Putem afirma că, odată cu evacuarea 
acestui important simbol al spiritului național, se 
destrăma iarăși unitatea neamului românesc, chiar 
și prin faptul că la soclul statuii fusese așezat 
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pământul adus din toate regiunile României Mari. 
Exilul statuii simboliza ruperea unității teritorial - 
naționale, năzuința pentru care dr. Vasile Lucaciu 
a luptat și suferit cu dârzenie și demnitate. Statuia 
sa era evacuată, memoria marelui luptător umilită, 
durerea neamului reînviată !

De parcă n-ar fi fost suficiente și istovitoare 
numeroasele drumuri pe care Lucaciu le-a 
străbătut în timpul vieții, pentru dreptatea și 
unitatea poporului român, și statuia lui s-a 
perindat dintr-un loc în altul, de la Satu Mare a 
ajuns la Lugoj, apoi în 1942 a fost montată în 
centrul orașului Alba Iulia. În 1948 este 
demontată de comuniști (Lucaciu avea Crucea în 
mână!) și dusă la Muzeul Unirii din Alba Iulia. În 
1958 este iar mutată la București, în curtea 
muzeului Cornel Medrea, autorul ei (la concursul 
de proiecte lansat de autorități în 1935 au 
participat 14 artişti, inclusiv sătmăreanul Aurel  
Popp). 

La 30 noiembrie 1968, statuia a fost 
reașezată la Satu Mare, dar nu în amplasamentul 
inițial, ci în parcul din B-dul Republicii (azi V. 
Lucaciu, pe locul ei se află acum statuia 
„Lupoaica  romană” - Lupa Capitolina, realizată 
de artistul Radu Ciobanu în anul 1992). Locul 
inițial de amplasament al statuii Lucaciu, din 
parcul Carol II (azi P-ța Libertății), a fost ocupat 
între timp de un obelisc din granit, Monumentul 
ostașului sovietic, ce simboliza alte vremuri, alt 
regim politic, cel comunist (despre „drumul” 
statuii vezi articolele scrise de Voicu Șichet, Pe 
urme de eroi, Ed. Citadela, Satu Mare, 2017; Ghe. 
Toduț, Patrimoniul istoric.(I I I), în Eroii 
neamului, 2, Serie nouă, Satu Mare, 2010; Doru 
Radosav, Satu Mare. Ghid de oraș, Ed. Sport - 
Turism, București, 1984).

După anul 1990, spiritul libertății, dar și 
atmosfera de respingere a simbolurilor 
comunismului au determinat ca autoritățile 
j u d e ț e n e  ș i  l o c a l e  s ă  d e c i d ă  m u t a r e a 
monumentului ostașului sovietic în Cimitirul 
Eroilor din Satu Mare, iar statuia lui Vasile 
Lucaciu să revină acolo unde-i era locul 
binemeritat, în parcul din centrul orașului, într-o 
atmosferă de măreție echivalentă cu măreața-i 
personalitate.

La solicitarea prefectului județului Satu 
Mare, dl. Cornel Moraru, în anul 1992 s-au 
coalizat mai multe instituții și personalități 
sătmărene pentru a repara, nu doar moral, ci și 
faptic, nedreptatea de care avusese parte statuia 
marelui tribun. De asemenea, la 17 aprilie 1992 se 

înființase „Fundația Culturală Dr. Vasile Lucaciu” 
ce își propunea „ca acțiuni imediate ... 
reamplasarea statuii Dr. Vasile Lucaciu pe locul 
inițial din P-ța Libertății; așezarea grupului 
statuar „Lupoaica romană” în scuarul din P-ța Dr. 
Vasile Lucaciu, scop în care s-a instituit o 
subscripție publică” (s.n.), la fel ca în anul 1936 
(Arhiva Muzeului Județean Satu Mare, dosar 
Fundația Culturală Vasile Lucaciu/1992).

Fundația Culturală Dr. Vasile Lucaciu, 
având sprijinul Muzeului Județean Satu Mare, a 
trimis numeroase scrisori către instituții și 
personalități din întreaga țară, lansând repetate 
apeluri și către sătmăreni, pentru a-și aduce 
contribuția financiară la realizarea nobilului scop 
propus. A fost deschis în acest sens un cont la 
Sucursala CEC Satu Mare, „în care se poate 
materializa și sprijinul ce ni-l puteți acorda în 
limitele posibilităților Dvs. sau ale instituției pe 
care o reprezentați”, spuneau în scrisoarea de 
solicitare dr. Horațiu Ciortin, președintele 
fundației, și ing. Teodor Răfan, secretarul ei 
(Arhiva Muzeului Județean Satu Mare, dosar 
Fundația Culturală Vasile Lucaciu/1992). 

Multe instituții, personalități, dar și 
sătmăreni mai puțin cunoscuți public, au donat 
diferite sume de bani pentru lucrările necesare 
mutării statuii în amplasamentul inițial, acest 
amplu și dificil demers fiind sprijinit inclusiv de 
Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei, Î.P.S. Dr. 
Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, 
donând o sumă de bani, exprimându-și susținerea 
și prin scrisoarea trimisă la data de 31 iulie 1992: 
„accept cu bucurie să fac parte din rândul 
membrilor fondatori ai „Fundației Culturale Dr. 
Vasile Lucaciu” din Satu Mare, care cinstește 
memoria unui om mare al culturii și neamului 
românesc. Pe urmele strămoșilor și ale celor care 
au reușit să se înscrie în istoria noastră ca modele 
de dăruire idealurilor de dezvoltare și propășire a 
neamului, a culturii, a limbii și a credinței, avem 
toți datoria să le continuăm opera. Ca modele, 
avem datoria să le cunoaștem lupta și realizările și 
să le menținem prezența vie în conștiința noastră 
și a viitorimii. Cu doriri de bine și binecuvântare, 
Dr. Antonie Plămădeală MITROPOLITUL 
ARDEALULUI”.

 Și P.S.S. Vasile Hossu, episcopul Diecezei 
greco - catolice de Oradea, a donat bani, precum și 
Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului, Episcopia 
Română - Unită Baia Mare, Protopopiatul și 
Curatoratul Bisericii Române Unite din Satu 
Mare (protopop Augustin Mare), Protopopiatul 
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Ortodox Român Satu Mare (protopop Alexandru 
Tincu), Parohia Ortodoxă Apa, preotul Petru 
Bologa, preotul Anderco Vasile (Arhiva Muzeului 
Județean Satu Mare, dosar Fundația Culturală 
Vasile Lucaciu/1992).

Dintre instituțiile sătmărene ce s-au 
implicat activ în toate operațiunile necesare 
mutării statuii (deloc simple!) amintim: 
Prefectura Județului (dl. prefect Cornel Moraru și 
dl. ing. Teodor Răfan, coordonatorul lucrărilor  
tehnice), Primăria Municipiului Satu Mare (dl. 
primar Ioan Zamfira), Muzeul Județean Satu 
Mare (director Viorel Ciubotă), întreprinderile 
UNIO (director Struță Dionisie), SATURN S.A. 
(director Valer Suciu), Ergolemn Satu Mare 
(director Aurel Tămășan).

În „Nota justificativă” întocmită de 
arhitectul Lucian Sabău, în data de 2 septembrie 
1992, se spunea: „suntem datori cu o reparație 
morală față de creația unui  mare artist - sculptorul 
Cornel Medrea. Statuia reprezentându-l pe Vasile 
Lucaciu a fost concepută în ideea încadrării în 
ambianța Pieței centrale a orașului Satu Mare, pe 
un amplasament aflat în centrul întregii 
compoziții a scuarului central. În consecință, 
legătura dintre sculptura propriu-zisă și spațiul 
care o adăpostea devenea de importanță vitală în 
acuratețea cu care ni se transmite mesajul artistic 
[...].

Prin realizarea rocadei Vasile Lucaciu - 
Lupoaică, scuarul amenajat pe axul principal de 
compoziție a B-dului Republicii (azi Vasile 
Lucaciu - n.n.) ar avea numai de câștigat: soclul 
masiv al statuii „Vasile Lucaciu” ar fi înlocuit cu 
unul suplu pentru „Lupoaică”, eliminând astfel 
actuala obturare vizuală a axului central [...]” 
(Arhiva Muzeului Județean Satu Mare, dosar 
Fundația Culturală Vasile Lucaciu/1992). 

În primăvara anului 1992, d-nul prefect 
Cornel Moraru i-a solicitat d-lui Viorel Ciubotă, 
directorul Muzeului Județean Satu Mare, ca, 
împreună cu festivitățile de reamplasare a statuii 
dr. Vasile Lucaciu și a grupului statuar „Lupoaica 
romană”, să se inaugureze și secția de istorie a 
Muzeului Județean, mutat încă din anul 1984 în 
clădirea fostei Prefecturi (ce a fost și sediu al 
Consiliului Popular Județean și Comitetului 
Județean al PCR  Satu Mare, până în anul 1984 
când s-a mutat în noua clădire administrativă 
construită în Centrul nou). A urmat o perioadă de 
pregătiri efervescente, numeroase dezbateri, idei, 
întâlniri de lucru, propuneri, soluții și foarte,  
foarte multă muncă ce ne-a captat aproape în 
totalitate timpul și energia tuturor celor implicați, 

întreaga atmosferă fiind dominată de conștiința 
importanței realizării acestor 3 mari obiective, 
unicitatea misiunii fiind direct proporțională cu 
amploarea ei! 

N-a fost nici ușor, nici banal să se realizeze 
într-un timp foarte scurt! și concomitent: 
amplasarea și dezvelirea „Lupoaicei” în parcul 
din fața muzeului, mutarea și ceremonialul 
dezvelirii statuii lui Vasile Lucaciu (în parcul din 
P-ța Libertății), deschiderea secției de istorie a 
Muzeului Județean (închisă vreme de 8 ani), dar și 
organizarea unei sesiuni științifice cu participare 
națională, având tema „Dr. Vasile Lucaciu - 
personalitate remarcabilă a istoriei noastre 
naționale”. A fost o mobilizare exemplară, practic 
în doar câteva luni ducându-se la bun sfârșit toate 
țelurile propuse cu puțin timp în urmă. 

Încununarea tuturor eforturilor a avut loc în 
zilele de 3 - 4 octombrie, după următorul program:

Sâmbătă, 3 octombrie 1992
- Ora 10 - Deschiderea Muzeului Județean 

Satu Mare (secția de artă și istorie).
- Ora 11 - Sesiunea științifică „Dr. Vasile 

Lucaciu - personalitate remarcabilă a istoriei 
noastre naționale”.

Duminică, 4 octombrie 1992
- Ora12 - Dezvelirea grupului statuar 

„Lupoaica romană”.
- Ora 13 - Dezvelirea statuii „Dr. Vasile 

Lucaciu” 
(Arhiva Muzeului Județean Satu Mare, dosar 
Fundația Culturală Vasile Lucaciu/1992). 

Ceremonialul dezvelirii statuii lui Vasile 
Lucaciu a fost astfel conceput încât să-l redea cât 
mai fidel posibil pe cel din 1936. Mii de oameni au 
participat și în anul 1992 (e adevărat că nu 50.000 
ca și în 1936!), atmosfera fiind deosebit de 
înălțătoare, impresionantă, emoționantă, iar după 
festivitatea de dezvelire a „Lupoaicei” toți 
participanții, conduși de fanfara militară și 
armată, au defilat până în parcul din P-ța 
Libertății, la statuia eroului sătmărean. Îmi 
amintesc și acum, de parcă ar fi fost ieri, cum 
străzile Sătmarului erau pline de oameni, 
realmente încântați să participe la eveniment! 
Întocmai ca în anul 1936, în soclul statuii a fost 
pus un pergament în care erau trecute numele 
oficialităților, dar și a instituțiilor și persoanelor 
care au contribuit la procesul mutării statuii, și, tot 
ca în 1936, s-a depus pământ adus din Baia 
(Moldova), Adamclisi (Dobrogea), Suceava 
(Bucovina), Călugăreni (Muntenia), Rovine 
(Argeș) ,  Tapae (Caraș-Sever in) ,  Hot in 
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(Basarabia), Șișești (Maramureș), dar și din Apa   
(Satu Mare), localitatea unde s-a născut Lucaciu. 
Săculețele cu pământ au fost depuse de ofițeri, 
împreună cu delegațiile din acele localități, iar pe 
tot parcursul ceremoniei „Corul veteranilor” a 
interpretat „Doina lui Lucaciu”.

Dezvelirea și sfințirea statuii, prezentarea 
onorului, depunerea de coroane, discursurile, au 
fost urmate de un program artistic susținut de 
„Corul veteranilor de război” și Corul din Medieșu 
Aurit ,  ceremonialul finalizându-se cu o 
impetuoasă paradă militară, iar apoi cu o masă 
festivă oferită de oficialitățile sătmărene (la 
restaurantul Miorița), la care au luat parte aproape 
500 de persoane. Se încheiau astfel festivitățile 
dedicate eroului pe care „îl pomenim, cu pioasă 
dragoste, în veac”. Vasile Lucaciu putea, în sfârșit, 
să se odihnească în pace, statuia sa a ajuns acasă, a 
ajuns acolo unde fusese ridicată inițial, dominând 
prin forța ce o emana, proporțională cu măreața 
personalitate a celui pe care îl întrupează!

Revenind la vremurile prezente, știind că de 
mulți, prea mulți ani, o mână de oameni se zbate 
pentru a reface statuia  Eroului Necunoscut 
(dezvelită în centrul orașului Satu Mare la 1 
Decembrie 1922, ca omagiu adus eroilor români 
căzuți în Primul Război Mondial, dar dispărută în 
timpul dominației horthyste), nu putem să nu ne 
punem întrebarea: cine i-a sprijinit în mod 
concret? Câți români au contribuit la subscripția 
publică pe care și acest mic grup inimos a deschis-
o? La câte uși vor mai bate până ce monumentul va 
fi reconstruit? Iată că anul 1992 a fost dovada „că 
se poate”, a fost un exemplu al mobilizării, 
implicării, unirii eforturilor, astfel că în doar 
câteva luni s-a realizat atât de mult, motiv pentru 
care am și hotărât să public aceste rânduri, întreaga 
„epopee” fiind desigur mult mai vastă!

Totodată, fiind vorba despre evenimente ale 
istoriei recente, m-am gândit că poate și alți 
participanți sau persoane implicate în mod direct 
vor împărtăși frumoasa experiență trăită, astfel 
încât generația contemporană să cunoască cât mai 
mult din acele zile înălțătoare!

Privind retrospectiv la aceste 3 evenimente 
cu adevărat istorice, fiind direct implicată în 
realizarea lor, consider că, și dacă n-am fi făcut 
nimic altceva în această viață... și tot am avea 
motive reale de mulțumire sufletească... 

Rădăcinile mele sunt din satul în care s-a 
născut Vasile Lucaciu, străbunica mea ne spunea 
povești despre părintele Lucaci, iar cu bunicul 
meu cântam celebra Doină …Ca elevă de liceu, 
am participat la deschiderea Casei Memoriale din 

localitatea Apa, în 25 ianuarie 1981, și datorită 
faptului că tatăl meu, Vasile Fage, era primarul 
comunei. Știu că a făcut multe drumuri „la partid” 
pentru a-și convinge șefii să aprobe înființarea 
muzeului, astfel că, „ironia soartei”! într-un regim 
comunist și-au unit eforturile un primar și un preot 
(Petru Bologa), reușind să deschidă un muzeu 
dedicat unui preot greco-catolic! Este îndeobște 
cunoscut faptul că preotul Petru Bologa s-a 
străduit să mențină vie memoria marelui luptător 
pentru Unire, ajutat de specialiștii de la Muzeul 
Județean Satu Mare, de dl. Doru Radosav (ani buni 
directorul muzeului), dl. Viorel Ciubotă, precum 
și de profesorul Nicolae Pop de la Școala Generală 
din Apa, autorul Monografiei localității, dar și a 
numeroase articole ce evocă personalitatea 
marelui patriot, surprinsă inclusiv în picturile și 
desenele sale.

La 1 Decembrie 1989 (atunci nu era Ziua 
Națională a României, dar se sărbătorea Marea 
Unire), cu doar câteva zile înainte de revoluția ce 
ducea la căderea regimului comunist, autoritățile 
comuniste ale vremii dezveleau la Apa bustul lui 
Vasile Lucaciu, ridicat în curtea Casei Memoriale. 
Am participat și la acel eveniment, fiind angajata 
Muzeului Județean, instituție care a organizat la 
Apa și o sesiune de comunicări susținute de 
istorici din Satu Mare și Maramureș. Inițiativa 
realizării bustului a aparținut d-lui. Constantin 
Stanca, secretarul cu propaganda al comitetului 
județean al PCR, cel ce i-a încredințat lucrarea 
artistului Gir Rădulescu, care realizase grupul 
statuar Mihai Viteazul din Sf. Gheorghe și statuia 
lui Alexandru cel Bun de la mănăstirea Bistrița.

  Afost o zi de mare sărbătoare pentru apeni, 
adunați în fața bisericii ortodoxe, peste drum 
aflându-se Casa Memorială Vasile Lucaciu. În 
așteptarea „șefilor de la județ”, Corul de femei din 
comună (condus exemplar de d-na profesor Maria 
Chiș, soție de preot…) încerca să încălzească 
atmosfera într-o zi geroasă de iarnă, astfel că, la 
momentul în care au ajuns și reprezentanții 
autorităților comuniste, strada răsuna de cântece 
patriotice! A fost prezentă Maria Bradea, prim-
secretarul PCR al judeţului Satu Mare, dl. 
Constantin Stanca, autoritățile locale dintre care îl 
amintim pe dl. Octavian Luțaș (secretarul 
primăriei din Apa, care se implicase foarte mult în 
organizarea evenimentului), Aurel Medeșan (șeful 
„gospodăriei de partid”, născut în Apa), Vasile 
Hotca, Andrei Lazăr, Vasile Fage, Dionisie Struţă 
(directorul „UNIO” Satu Mare, întreprinderea 
unde s-a turnat bustul), profesorii Nicoale Pop și 
Gheorghe Sita, Doru Radosav, directorul 
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Muzeului Județean, muzeografii Viorel Ciubotă, 
Gh. Lazin, istoricul Bujor Dulgău de la Arhivele 
de Stat, filiala Satu Mare (fotografie publicată în 
premieră).

Preotul Petru Bologa, alături de alți preoți 
participanți la eveniment, a sfințit bustul lui Vasile 
Lucaciu, în acea zi de 1 Decembrie 1989, adică în 
plin regim comunist! Nimeni nu se gândea atunci 
că, doar peste câteva zile, avea să vină sfârșitul 

acelui regim…! 

 La finalul articolului pe care l-am publicat 
în luna decembrie 2015 în „Informația de 
Duminică”, Statuia lui Vasile Lucaciu - între 
măreție și regres, spuneam: „anul viitor (adică 
2016) se vor împlini 80 de ani de la ridicarea 
statuii (13 decembrie 1936), un motiv în plus 
pentru a considera salutară ideea d-lui Dumitru 
Păcuraru, de a se depune la temelia statuii pământ 
adus din întreaga țară, dar și din țările învecinate, 
ce  au  f ăcu t  pa r t e  d in  România  Mare . 
C e r e m o n i a l u l  s - a r  c o n s t i t u i  î n t r - o 
«avanpremieră» a manifestărilor pe care avem 
datoria să le pregătim pentru sărbătorirea a 100 de 
ani de la Marea Unire!”. Iată, e primăvara anului 
2017 și „avanpremiera” n-a avut loc! „Artiștii” ce 
puteau să o organizeze au avut alte roluri de 
jucat... Dacă sărbătorirea a 100 de ani de la Marea 
Unire se va face cu declarații și nu cu fapte demne 
de mărețul eveniment al istoriei românilor, atunci 
înseamnă că noi, românii sătmăreni, vom 
dezonora memoria celui ce, militând pentru 
demnitatea și unitatea neamului său, făcea cea mai 
puternică și frumoasă declarație de patriotism: „... 
acolo unde sunt eu, acolo bate inima Ardealului!” 
(O. Goga, Precursori. Părintele Lucaci, Ed. 
„Cultura Națională”, București, p.222).

 Nădăjduiesc ca generația contemporană 
să înțeleagă pe deplin importanța și semnificația 
profundă a acestei declarații…!
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Noi	date	despre	activitatea	
profesorului	Eugen	Seleș

Prof.	dr.	Ovidiu	T.	POP
C.	N.	„Mihai	Eminescu”	Satu	Mare

 n Arhiva Colegiului Naţional Mihai 
Eminescu din Satu Mare se află Statul personal, 
completat de dr. Eugen Széles la 17 decembrie 
1919, înregistrat cu nr. 238-919 la Liceul Dragoş-
Vodă din Sighetul Marmaţiei. Din acest 
document aflăm că, între anii 1908-1919, Eugen 
Seleş a fost profesor de limba română şi limba 
maghiară la Şcoala normală din Gherla. În cele ce 
urmează, dăm ordinul de numire, titlul didactic, 
temeiul numirii şi perioada funcţionării: „1) Ord. 
diecezan de Gherla nr. 6246-1908, profesor 
interimal, examen fundamental, 1.IX.1908-
1.IX.1912; 2) Min. instr. şi cult. magh. nr. 
156.135-1912, profesor ordinar, Contract între 
Ordinariat şi guvern, 1.IX.1912-21.VIII.1915; 
3) Episcopul român din Gherla nr. 6051-1915, 
profesor ordinar definitiv, hirotonire de preot, 
21.VIII.1915-1.IX.1919.”

Tot din Statul personal aflăm şi despre 
activitatea lui Eugen Seleş: 

„ F u n c ţ i u n i  ş i  î n s ă r c i n ă r i  î n 
învăţământ: În Gherla, la şcoala normală am 
fost: 1) dirigent de clase; 2) secretariul 
conferinţelor; 3) bibliotecariul (bibl. profes. şi a 
tinerimei); 4) conducătorul societăţii de lectură; 

5) mai mulţi ani am ajutat pe director în agendele 
sale.

Funcţiuni şi însărcinări în afară de 
învăţământ: Secretariul Reuniunei de femei din 
Gherla.

Activitate extraşcolară: Am ţinut 
conferinţe în cadrele Asociaţiunei şi la diferite 
ocazii, precum şi discursuri festive. Am scris 
articole de ziar în Unirea şi Patria.”

Subliniem faptul  că,  în perioada 
profesoratului de la Gherla, a participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918, ca delegat de drept din partea 
Reuniunii „Sf. Maria” a femeilor gr.-cat. române 

1din Gherla .
Începând cu unul şcolar 1919-1920, 

Preparandia de Băieţi din Gherla s-a numit 
Şcoala Normală de Băieţi Greco-Catolică sau 
Şcoala Normală Română Unită de Învăţători, 
denumire pe care o va avea până la reforma 

2învăţământului din anul 1948 . În continuare, 
reproducem câteva amintiri ale unor elevi ai lui 
Eugen Seleş de la Preparandia de Băieţi din 
Gherla. Fostul absolvent, Ioan Feldrihan, 
învăţător pensionar, îşi aminteşte: „Dr. Eugen 
Seleş, profesor de limba română. Întreaga lui 
activitate şi lecţiile erau îmbrăcate în haina 
patriotismului, ceea ce-l făcea să fie iubit de toţi 
elevii. Cerea să citim şi să scriem mult ca să ne 

3însuşim ortografia, stilul.”  Vasile Podariu, 
învăţător pensionar, scrie: „Da, am avut o 
Societate de lectură, care nu ştiu dacă-mi 
reamintesc bine, purta numele fostului poet 
«George Coşbuc» (de fapt «Dr. Vasile Hossu»), 
fiind condusă de un preşedinte şi secretar, aleşi 
dintre elevi şi sub directa supraveghere a 

4profesorului de limba română dr. E. Seleş.”  
Părerea luiVasile Robu: „Societatea de lectură s-a 
înfiinţat în anul 1913 cu denumirea Societatea de 
lectură «Dr. Vasile Hossu», episcopul de atunci al 
Eparhiei Gherlei. Preşedinte conducător al 
societăţii a fost profesorul dr. Eugen Seleş, iar 
preşedinte administrativ a fost Loliciu Ioan din 
anul IV. […] Dr. Eugen Seleş a fost profesor bun, 
sever, iubitor de adevăr şi bun român. În 1915-
luna aprilie-la intrarea Italiei în război contra 
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Austro-Ungariei, a venit la oră, după rugăciune, 
ne-a spus: «Dragii mei, norii asupra Europei se 
înmulţesc tot mai tare, avem însă toată speranţa 
că nu peste mult timp, de după nori, se va arăta 
soarele dreptăţii şi pentru noi românii». - dr. 
Eugen Seleş, lăcrimând a continuat: «Avem şi noi 
românii dincolo de munţi bărbaţi care luptă 
pentru noi, avem pe Take Ionescu şi alţii. 
Dumnezeu ne va ajuta şi nouă.» Vorbele şi 
lacrimile iubitului nostru profesor au stârnit 
şiroaie de lacrimi din ochii noştri, ai elevilor, care 
eram puţini la număr, căci cei de 18 ani şi mai în 
vârstă erau încorporaţi şi duşi la luptă pentru o 
cauză străină. Viziunea profesorului Seleş s-a 
realizat, însă la câţiva ani petrecuţi de el, bătrân 
fiind, în lagăr, nu s-a aşteptat, după cum nici unii 
dintre foştii lui elevi nu s-au gândit vreodată că 
vor ajunge temniţeri în «dulcea Românie» - 
pentru care au luptat cu verbul şi cu arma - şi mai 
ales pentru faptul că au crezut în apostolii 
neamului românesc ca Petru Maior, Gheorghe 
Şincai, Simion Bărnuţiu, Gheorghe Pop de 

5Băseşti etc.”  
Bogdan Dionisie, învăţător pensionar, 

povesteşte: „Societatea de lectură exista şi 
funcţiona, aşa după cum permitea situaţia. Se 
ţinea de regulă duminica, mi se pare că tot la două 
săptămâni sau lunar, după ce ieşeam de la 
biserică. Ne adunam toţi din toate cele patru clase 
într-o clasă de la şcoală. Deşi sala nu era prea 
mare abia se umpleau jumătate băncile. Venea dl. 
profesor de limba română - dr. Eugen Seleş - şi se 
desfăşura programul, care era compus din 
declamări de poezii, monoloage şi rar câte un 
duet vocal. […] Dr. Eugen Seleş, preot-profesor 
de limba română şi maghiară. Om strict, care nu 
admitea să te prezinţi la ora lui cu lecţiile 
nepregătite. Nu trecea cu vederea nimic, nici din 
comportarea de pe stradă, nici în cea de la şcoală. 
Când era cazul, îţi făcea pe loc observaţiile şi o 
morală în toată regula. Era bun orator şi-i 
ascultam toţi cu plăcere prelegerile, pe care le 

6spunea din când în când la biserică.”
Aurel Groze, învăţător pensionar, îşi 

aminteşte: „Dr. Eugen Seleş preda limba română 
şi limba maghiară. Gras, bine rotunjit, cu faţa 
radiind în mândria de sine. Intra în clasă vesel şi 
nu brusca pe nimeni. Preparanzii erau veniţi de la 
diferite şcoli cu cel mult patru clase medii, nu 
ştiau ortografia română, alţii nu ştiau o boabă din 
limba maghiară, deci depunea mari eforturi şi 
multă stăpânire de sine, ca să-I aducă în tainele 
literaturii. O făcea, însă, cu tact pedagogic şi cu 

7mult ataşament faţă de aceşti viitori dascăli.”
În Gazeta Oficială publicată de Consiliul 

Dirigent al Transilvaniei,  Banatului şi 
Ţinuturilor Româneşti din Ungaria, Nr. 48, din 
16 august 1919, Sibiu, printr-un comunicat al 
Consiliului Dirigent, sunt numiţi directorii din 27 
licee de stat. La poziţia 13 este trecut „Liceul 

8«Dragoş»,  Sighet ,  Dr.  Eugen Széles.”  
Comunicatul este semnat de „Branisce, şeful 

9resortului de culte şi instr. publică.”  Începând cu 
data de 1 septembrie 1919, este numit director la 
Liceul Dragoş-Vodă din Sighetu Marmaţiei.

În perioada 27.VIII.1920-30.VIII.1940, 
Eugen Seleş a fost profesor de limba română şi 
directorul Liceului Mihail Eminescu din Satu 
Mare. Din 1.IX.1920, este profesor titular 
definitiv şi director definitiv la Liceul Mihail 
Eminescu din Satu Mare. A publicat anuarele 
liceului din anul şcolar 1920-1921 până în 1937-
1938.

În lucrarea monografică despre Satu-
Mare, Horia I. Gheorghiţă scrie: „Între focarele 
de cultură notez: Liceul «Mihai Eminescu», al 
căruia director este d. dr. Eugen Seleş un om 
foarte cult, energic şi bun român. Preşedinte al 
despărţământului «Astra» Satu-Mare, dsa însoţit 
mai cu seamă de d-nii profesori Gavril Barbul, 
Silviu Tămaş, Vasile Scurtu şi Octavian Ruleanu, 
este prezent la orice manifestare culturală din cele 
mai îndepărtate colţuri ale judeţului sprijinind cu 
vorba şi în special cu faptele - ba chiar şi cu punga 
larg deschisă - toate acţiunile cu caracter 

10românesc.”
La 20 februarie 1924, Eugen Seleş este 

ales preşedintele despărţământului ASTRA 
Satu-Mare. Sub conducerea lui, în perioada 13-
15 septembrie 1935, a avut loc, la Satu-Mare, 
adunarea generală a asociaţiei ASTRA, la care au 
participat personalităţi ale României. Cu această 
ocazie a fost ales noul Comitet central al 
ASTRA, format din: „preşedinte d. profesor dr. 
Moldovan, vicepreşedinţi: dr. G. Proda şi Gh. 
Moga, iar membri dnii: dr. Nicolae Bălan, 
mitropolitul Ardealului, dr. Ilie Bou, V. Bologa, 
Emilan Cioran, Lucian Borcia, Ioan Pelivan, 
(Chişinău), Teodor D. Iacobescu (Cetatea-Albă), 
N. Colan, L. Jonaş, dr. I. Stoichiţa, Silviu Ţepuşu, 
I. Vătăşan, Episcop Ciorogariu, I. Agârbiceanu, 
Al. Borza, N. Drăgan, Silviu Dragomir, Episcop 
Nicolae Ivan, Ioan Lupaş, Valer Moldovan, P. 
Poruţ iu,  Cornel  Corneanu,  Ştefan Pop 
(Bucureşti), Octavian Goga, dr. V. Ilea, Episcop 
Vasile Lăzărescu, Al. Lupanu, Aug. Popa, Ştefan 
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Roşianu, A. Miloia, Episcop Alex. Nicolescu, 
Voicu Niţescu, P. Suciu, Jacob Popa, I. Rusmir, I. 
Simu, C. Suciu. Membrii supleanţi au fost aleşi 
dnii dr. N. Căliman, dr. Nicoară Eugen şi N. 

11Dăncilă din Braşov.”
De menţionat este faptul că, în anul şcolar 

1921-1922, semestrul întâi, Eugen Seleş a fost 
preşedintele Societăţii de lectură Mihail 
Eminescu de la Liceul Mihail Eminescu din Satu-
Mare. De asemenea, a luat„conducerea 

interimală” a acestei societăţi în anul şcolar 1922-
121923 .

Istoricul literar Nae Antonescu, în 
articolul Tradiţii culturale ale liceului „M. 
Eminescu”, aminteşte despre Eugen Seleş că a 
fost „director al liceului din anul 1920 şi pînă în 
1940, redactor al anuarelor liceului şi foarte 
iscusit organizator, avînd şi o deosebită activitate 

13în cadrul Astrei locale.”
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Un	eveniment	cultural	și	politic	deosebit	-	
vizita	corului	cehoslovac	„Smetana”	

	la	Satu	Mare

Prof. Marius HORŞIA 
C. N. „Mihai Eminescu” Satu Mare

   elațiile româno-cehoslovace în perioada 
interbelică au fost cordiale datorită unor interese 
comune şi a apartenenţei celor două state la Mica 

1Înțelegere.  Alianţa politico-militară defensivă 
avea ca punct de plecare convenţia de alianţă 
încheiată de România şi Cehoslovacia la 21 

2aprilie 1921.  Ambele state au adoptat aceleaşi 
poziţii şi în cadrul Societăţii Naţiunilor, vizând o 
cooperare politică şi militară defensivă, dar şi o 
cooperare intelectuală, mai ales în domeniul 
ştiinţelor umaniste. Nu era neglijată nici 
cooperarea în sectorul învăţământului, a presei şi 

3a cinematografiei.  
Judeţul Satu Mare se învecina, între cele 

două războaie mondiale, la nord-est, cu 
Cehoslovacia. În unele localităţi sătmărene trăiau 

4etnici slovaci.  Potrivit recensământului din anul 
51880, în comitatul Satu Mare erau 1066 slovaci.  

În Satu Mare au fost prezente, între 1919 şi 1940, 
n u m e r o a s e  p e r s o n a l i t ă ţ i  p o l i t i c e  d i n 
Cehoslovacia. Astfel, la 4 februarie 1927, o 
delegaţie română-cehoslovacă poposea în oraşul 
de pe Someş. Delegaţia cehoslovacă era condusă 
de  Leona rd  Hosovsk i ,  r ep rezen tan tu l 

6guvernului.  La data de 10 mai 1934 s-a derulat 
7misiunea generalului Sirovy la noi în judeţ.  

Ziarul „Graniţa” ilustra cu lux de amănunte vizita 
comandantului suprem al armatei cehoslovace la 
Satu Mare. Într-un material semnat de ing. Flaviu 
Şuluţiu se afirmă: „Două popoare unite multe 
veacuri de-a rîndul, să îndure nedreptăţi şi 
asupriri se văd astăzi libere prin jertfele proprii şi 
îndurarea Celui de Sus. Urmaşii lui Svatopluk, 
craiul slovacilor, dau astăzi mîna cu strănepoţii 

8voievodului martir Gelu…”
Cooperarea politico-militară a fost 

întărită și de o colaborare pe tărâm cultural. 
Primul eveniment major a fost turneul efectuat în 
zilele de 21, 22 şi 24 ianuarie 1935 de Corul 

9Asociaţiei Învăţătorilor Cehoslovaci.  Cea mai 

importantă acţiune culturală, însă, a reprezentat-o 
vizita celebrului cor „Smetana” la Satu Mare, la 
data de 20 aprilie 1938. Venirea corului din ţara 
vecină reprezenta un răspuns la turneul Asociaţiei 
corale Astra din Sighet şi a corului „Vasile 
Lucaciu” la Praga, Kosice, Uzhorod și 
Mucacevo, din anii 1936 şi 1937.

Vizita a fost minuţios pregătită şi a avut 
avizul Ministerului de Interne român, prin 

10Ordinul 05899 din 27 aprilie 1938.  De 
asemenea, Ferdinand Veverka, ambasadorul 
Cehoslovaciei la Bucureşti, acceptă „patronajul” 
acestei acţiuni. Este de menţionat faptul că din 
delegaţia cehoslovacă făceau parte: Emil 
Voprasalek - vicepreşedintele statului; Arnost 
Dudaş - primarul din Uzhorod; Stronek Oldrich - 
prefectul poliţiei din localitate; Alois Rauser - 

11inspector şcolar general.  Corul era format din 23 
de interpreţi, câţiva dintre ei de talie europeană, 
ca: Axamova Franciska, Haja Ludmila, Hajkova 

12Ludmila şi Pavlova Milada.  
 În cadrul Prefecturii judeţului s-a format o 
comisie însărcinată cu pregătirea vizitei înalţilor 
oaspeţi. Din comisie făceau parte: prefectul 
judeţului, directorul Licelului Mihai Eminescu, 
dr. Eugen Seleş, primarul oraşului, Demeter  

13Teofil, şi ing. Aurel Simion.  La orele 10:00 avea 
loc primirea oficială, la gară. Din „delegaţia de 
primire” făceau parte oficialităţile militare şi 
civile ale judeţului şi comandantul „Străjii Ţării”. 
Programul cuprindea: salutul primarului, imnul 
Cehoslovaciei interpretat de corul „Vasile 
Lucaciu”, răspunsul delegatului cehoslovac şi 
„Imnul Regal” interpretat de celebrul cor oaspete. 
Gara a fost frumos decorată. Din gară, delegaţia s-
a deplasat la locurile de cazare: Hotelul „Dacia” şi 

14Hotelul „Victoria”.  La ora 21:00 se desfăşura 
concertul la Teatrul Nottara, iar la ora 24:00 se 
organiza Banchetul  oficial  la  „Dacia”. 
Interesantă, pentru zilele noastre, a fost 



transparenţa cheltuielilor. Pentru Banchet, 
Prefectura a alocat 30000 lei, pentru afişe 2000 
lei, pentru „gazetărie” 3000 lei, iar pentru 

15cadourile oferite, 1600 lei.  Biletul de intrare la 
spectacol costa 340 de lei. S-a stabilit şi meniul 
de la Banchet: 140 de tacâmuri, 31 halbe de bere 

16şi 17 litri de vin.  De menţionat faptul că la masa 
festivă s-au făcut rezervări pentru 131 de 
persoane, fiecare sătmărean, inclusiv prefectul, 
plătindu-şi „tacîmul”.

Spectacolul oferit de corul cehoslovac a 
fost o reuşită totală, iar delegaţia cehă a fost 
impresionată de oraş şi de căldura sătmărenilor. 
Din păcate, nu deţinem informaţii legate de 
prestaţia artistică a corului şi de piesele 

interpretate. Documentele de arhivă ne dau mai 
multe detalii în legătură cu Banchetul, ceea ce ne 
duce cu gândul la faptul că acţiunea avea mai 
mult o conotaţie politico-culturală. La masa 
festivă au participat, ca instituţii: Prefectura Satu 
Mare, Primăria, Baroul de avocaţi, Liceul Mihai 
Eminescu, Batalionul de grăniceri, Societatea 
sportivă „Olimpia”,  Asociaţia „Astra”, 
Comenduirea Poliţiei, Societatea Agricolă, 
Parohia greco-catolică şi Societatea Apelor. Nu 
au răspuns invitaţiei, poate din motive obiective, 
Oficiul Poştal şi Serviciul de Pompieri. Din 
partea Liceului de Stat Mihai Eminescu au 

17participat 13 profesori.  Ţinuta de banchet 
prevedea ca domnii să aibă sacou negru, iar 
doamnele veneau îmbrăcate în costum național. 
După banchet, la 4 dimineaţa, au fost conduşi la 
gară. Din păcate, corul cehoslovac din Uzhorod 
nu a mai putut reveni la Satu Mare. Criza 
Sudetului, primul dictat de la Viena şi acordul de 
la Munchen au pus capăt statului vecin şi prieten 
în forma sa interbelică. Chiar dacă România nu se 
mai învecinează cu Slovacia, colaborarea 
culturală ar putea continua. Ne leagă un trecut, 
uneori comun, şi deziderate identice.
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Sătmărenii	și	Războiul	pentru	Independență

dr.	Viorel	CÂMPEAN
muzeograf	Mihaela	SĂLCEANU

    unt evenimente în istoria popoarelor 
care au rolul de a cataliza toate energiile lor 
creatoare, sănătoase, atât datorită intensității 
trăirilor participanților la eveniment cât și a 
consecințelor pe care le au asupra destinelor 
generațiilor următoare. Fără îndoială că 
evenimentele anilor 1877 - 1878, și mai ales 
uimitoarele fapte de arme ale ostașilor români, se 
înscriu în acele „ore astrale” ale unui popor, după 
cum spunea Stefan Zweig, reprezentând o primă 
manifestare, după multe sute de ani, a vitejiei și 
demnității poporului român care a impresionat 
Europa civilizată a vremii. 

Dar lucrul cel mai impresionant, în acei 
ani, este faptul că războiul a creat o solidaritate 
nemaipomenită. Atât în România, unde populația 
face sacrificii deosebite, dar și printre românii din 
Transilvania,  unde cu toate persecuții le 
autorităților maghiare care erau de partea turcilor, 
s-a manifestat o solidaritate exemplară cu armata 
română. Iau ființă comitete pentru răniți, se fac 
liste de subscripție strângându-se fonduri pentru 
armată, se adună ofrande constând mai ales din 
pansamente, alimente și bani, care pe diferite căi 
sunt trimise în România. Fără teama de a greși, se 
poate spune că după acel licăr din „primăvara 
libertății popoarelor”, urmat de Mica Unire, 
Independența a fost un alt mare pas către 
împlinirea idealului național.

În cele ce urmează, ne-am gândit să 
strângem laolaltă contribuțiile românilor din 
Sătmar la lupta pentru Independența României.

Despre voluntarii ardeleni în Războiul de 
Independență s-a scris în literatura de specialitate, 

1
atât la nivel național cât și local . Cei mai cunoscuți 
voluntari sunt căpitanul Moise Grozea, eroul de la 
Plevna, căpitanul Constantin Șaguna, Augustin 
Paul din Remetea Chioarului. Un voluntar român a 
plecat chiar din Kecskemét, Iosif Negru, care 
mărturisea că alături de el mai erau alți 90 de 
dorobanț i ,  ardeleni  voluntar i .  Numărul 
voluntarilor români devenise atât de mare încât 
ministrul de externe al Austro-Ungariei a protestat 
pe lângă guvernul de la București, întărind totodată 

2paza frontierelor .
Însă au fost prea puțin scoase în evidență 

contribuțiile românilor sătmăreni. De aceea, vom 
î n c e r c a  a c u m  s ă  s c o a t e m  î n  e v i d e n ț ă 

personalitățile a doi dintre acești voluntari.
Și Sătmarul se poate mândri cu doi 

voluntari, ofițeri care s-au remarcat în lupte. 
Biografia celor doi apare într-o lucrare dedicată 

3personalităților sătmărene . Despre unul dintre 
aceștia, căpitanul Modoc, scrie chiar în acest 
număr al revistei noastre dr. Viorel Ciubotă. Alt 
voluntar sătmărean a fost medicul Andrei Pop 
(Popescu). Personalitatea lui a fost descoperită 
publicului sătmărean de către Doru Radosav, cu 
prilejul aniversării centenarului Independenței, 
articol din care îi aflăm originea și faptul că a 
participat ca medic maior la Războiul pentru 
Independența României, fiind considerat un 

4„Carol Davilla” al sătmărenilor . Alte informații 
prețioase găsim într-o lucrare dedicată „bărbaților 
datoriei” din campania 1877/1878, apărută după 

5sărbătorirea centenarului .
Andrei Pop era originar, într-adevăr, dintr-

o veche familie de preoți greco-catolici sătmăreni, 
atât pe linia paternă cât și pe cea maternă, el 
născându-se la 9 noiembrie 1850 la Târșolț, în casa 
bunicului său, cu același prenume ca al său. Căci, 
tatăl său, pr. George Pop, era fiul preotului Andrei 
Papp şi al Catharinei Papp. Mama lui Andrei a fost 
Terezia Erdös (n. 1830, Apa), fiica pr. Simion 
Erdös. Hirotonit în 1848, George Pop a slujit din 
1849 până în 1852 la Târşolţ, mai întâi în calitate 
de cooperator al tatălui său, iar după repausarea 
acestuia ca administrator interimar. Interesant este 
că a sosit în parohie cu numele Papp György, a 
semnat vreme de câteva luni George Popescu, în 
cele din urmă optând pentru forma George Pop. 
După aceea, a slujit în parohia Tăuţii de Jos. 
Preotul George Pop a repausat la 28 ianuarie 1855, 

6
în urma unei hernii . Văduva a locuit în continuare 

7la fratele ei, protopopul Alexandru Erdös . În 1858, 
familia a mai fost lovită de o tragedie, băiatul cel 
mic, Sandru, în vârstă de patru ani, decedând în 
urma unui grav accident, căzând în fântână. Lovită 
de atâtea dureri, mama lui Andrei avea să-și 
încheie existența de tânără, decedând la Racșa, în 
1866. Iată deci că, la 16 ani, Andrei Pop a rămas 
orfan, atât de tată cât și de mamă. Se poate spune că 
a rămas în sarcina preotului Alexandru Erdös 
creșterea adolescentului orfan, existând chiar 

8ipoteza că ar fi fost adoptat . 
Unchiul său, Alexandru Erdös, dorea ca 
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Andrei să urmeze o carieră preoțească, orientându-
l înspre Blaj. Se pare, însă, că tânărul teolog a 
părăsit seminarul, „dispărând fără urmă”. I-a scris 
protectorului său doar după câțiva ani, din 

9București . Se pare că, aidoma tentativei tatălui său 
de a semna românește, el și-a schimbat numele în 
Popescu, după trecerea în Regatul României. Ar fi 
de amintit însă că și fratele mamei sale, cel care l-a 
crescut vreme de câțiva ani, după 1849, pe când 
slujea în parohia Negreşti, a semnat, din ianuarie 
până în martie 1850, „Alexandru Pădureanu”, iar 
din martie până în noiembrie „Alexandru 
Silvestru”.

În privința corespondenței cu unchiul său, 
se pare că au existat mai multe scrisori, una dintre 
ele fiind reprodusă într-o lucrare dedicată Racșei, 
satul oșenesc unde tânărul Andrei și-a petrecut 
copilăria și adolescența. La momentul redactării 
acestui articol avem cunoștință doar despre o 
scrisoare, care a fost semnată „Andrei Popescu” și 
a fost expediată din capitală la 10 octombrie 1871. 

În epistolă, tânărul student îi descrie 
protectorului său starea de lucruri din școlile 
românești la acea dată, vorbind elogios despre 
profesorii deosebiți de la Universitate. Avem în 
aceste rânduri o sinteză a spiritului care anima 
suflarea românească, în preajma obținerii 
Independenței, cu nădejde către împlinirea 
idealului național: „Cu un cuvânt, România cu 
toate că în prezent are un ministru foarte 
conservator a început prin instrucțiunea sa publică 
care a căpătat un zbor înalt, a deveni la acel grande 
suprem carele ei este destinat în concertul statelor 
celor mai civilizate ale Europei, rămâne ca și noi 
înțelegând motorul puternic al secolului prezent, 
care este: «cultura, știința și civilizațiunea» pas în 
pas să progresăm ca oarecând să devină aceia ce 
trebuie să devenim: și-n asta de nu ne va ajuta cerul 
ne va ajuta: «Si flectere a necum superos movebo». 
Rămâne să Vă răspund la întrebarea ce mi-ați 
propus: Da, în România puteți să aveți venituri de 5 
ori mai mare ca în Ungaria căpătând o funcție, dar 
ca sub Roșii și nu în calitate de preot”. Ioniță G. 
Andron, cel care reproduce în întregime una dintre 
scrisori, avea dezamăgirea că a ratat fotografierea 
încă a unei epistole, probabil foarte interesantă. 

10
Scrisorile s-au păstrat în arhiva familiei Erdös .

Andrei Pop a trecut în România după 
terminarea studiilor liceale, nu avem documente 
care să ateste prezența sa la teologie în Blaj sau în 
alt centru greco-catolic, înscriindu-se la Facultatea 
de Medicină din București. A intrat în serviciul 
sanitar al armatei la 1 aprilie 1873, cu gradul de 
subchirurg. În anul 1877 era încă student, 

înrolându-se ca voluntar,  subchirurg la 
Regimentul 3 artilerie, bateria 2. A luat parte la 
duelul de artilerie de pe malul Dunării, apoi și la 
bătăliile din Bulgaria. A participat la bătăliile de la 
Plevna, Grivița și Nicopole, de unde i-a trimis, se 
pare, „unchiului său crescător” și o fotografie. De 
asemenea, i-a scris mai multe scrisori interesante 
despre atmosfera din România Mică, epistole „din 
care transpiră entuziasmul lui Andrei Pop, visând 
România Mare […]”. Mai mult decât atât, se pare 
că Andrei Pop a venit în Ardeal să își „cerceteze” 

11neamurile, îmbrăcat în uniformă militară .
A fost și corespondent voluntar de război al 

ziarului „Dorobanțul”. Iată cum prezenta el în 
articolul semnat Andrei Popp, și intitulat De pe 

12câmpul de război , bătălia din 28 noiembrie 1878, 
în urma căreia trupele otomane au capitulat: „... 
Nu-ți pot a-ți descrie lupta, căci condeiul meu este 
prea debil pentru aceasta; tot ce pot a-ți împărtăși, 
este că lupta a fost teribilă. Ea n-a fost un atac fals, 
după cum eram informați noi, ci un atac real, un 
atac desperat! Turcii se luptară cu desperare, două 
linii rusești au fost luate cu asalt; dar în fine, turcii, 
prinși între două focuri, au trebuit să cedeze forței 
majore, să... capituleze! Un «ura!» puternic care a 
sguduit atmosfera răsună în momentul când 
armatele aliniate auziră despre capitularea lui 
Osman. Mii și zeci de mii de chipiuri și căciuli 
sburau în aer și soldații plângeau de bucurie și se 

 13îmbrățișau” .
La 9 aprilie 1878 a fost avansat medic de 

batalion cl. II (sublocotenent), când făcea parte din 
Regimentul 1 geniu. Pentru devotamentul cu care a 
îngrijit răniții și bolnavii a fost decorat cu „Virtutea 
Militară” de argint, „Trecerea Dunării” și 
„Apărătorii Independenței”. În 7 iunie 1880 a fost 

14
numit medic al batalionului . Se pare că a decedat 

15
înainte de 1918 .

Contemporan cu marele eveniment a fost 
16și pictorul Nicolae Bran . În toamna anului 1897 

se afla în Târgu-Jiu, unde a terminat tabloul dedicat 
Războiului de Independenţă, pregătit special 
pentru Expoziţia Universală din 1900, care urma 

17
să se desfăşoare la Paris . De asemenea, el a făcut 
o bună impresie cu tabloul Peneş Curcanul. Dar 
iată cum era descrisă această realizare a lui Nicolae 
Bran: „Tabloul acesta, la care artistul a lucrat patru 
ani de zile, se află acuma în expoziția artiștilor în 
viață, aranjată în Ateneul Român din București. 
Numirea lui este «Peneș Curcanul» și este atât de 
mare, încât ocupă un perete întreg. În mijlocul a 18 
persoane, adunate în o odaie țărănească, Peneș 
Curcanul povestește isprăvile din resbel. Totul 
face o impresiune plăcută și toată ziua lume multă 
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 18se delectează în tablou!” . Ca o încununare a 
activităţii sale, dar şi a prezenţei lui în paginile 
„Familiei”, îi este dedicată o pagină în cadrul 
rubricii Salon, precedată de portretul artistului, și 
însoțită de o reproducere a tabloului „Peneș 
Curcanul”, pe care o redăm și noi în articolul 

19nostru . Astăzi prea puține se știu despre tablou, 
dar nici artistul plastic născut în Unimăt nu este 
îndeajuns de cunoscut.

Centre importante de colectare a 
ajutoarelor pentru răniți au fost în acea perioadă 
Oradea, Timișoara, Sibiu, Gherla, Brașov. De 
remarcat că această campanie de strângere de 
ajutoare s-a desfășurat în condițiile unor presiuni 
deosebite din partea autorităților maghiare. De 
exemplu, la Oradea, bande de derbedei au spart 
ferestrele reședinței episcopului greco-catolic 
Ioan Oltean, ale lui Nicolae Borbola, prepozit al 
episcopiei, mort de câte zile, ale avocatului 

20Zigre .
În 13 iunie 1877, avocatul Dezideriu 

Borbola îi scrie lui George Barițiu la Brașov 
despre ofrandele strânse pentru ostașii români 
răniți în Războiul pentru Independență. Presa 
românească a consemnat cu bucurie această 

21ofrandă . În listă, alături de acest avocat, mai 
găsim patru personalități care au legătură cu 
Sătmărelul (localitate care în acei ani purta 
numele de Gidani/Jidani). Este vorba despre 
parohul de atunci al acestei localități, Grigore 
Fabian (10 florini), proprietarul Iuliu Fabian (10 
florini), precum și alți doi preoți greco-catolici, 
George Șuta (2 florini) și Ilie Turdeanu (2 florini). 
Dacă pentru Iuliu Fabian nu putem la acest 
moment al cercetării să precizăm legătura lui cu 
Grigore Fabian, decât coincidența numelui de 
familie! (frecvent și azi în Sătmărel), alăturarea 
celorlalte nume este perfect explicabilă, prin 
faptul că tustrei mai tinerii semnatari erau gineri ai 
părintelui Grigore Fabian. Cel care a inițiat, 
probabil, în orice caz, însă, cel care a contribuit cu 
cea mai mare sumă a fost avocatul Dezideriu 

Borbola (500 franci). Iată deci că putem afirma că 
se poate vorbi de o ofrandă adusă de cinci 
apropiați ai localității Jidani sau un dar adus de 
câțiva membri ai familiei Fabian.

Vom prezenta acum alte liste publicate de 
revistele românești ale vremii. De menționat că 
frica era prezentă, mulți dintre cei care își ofereau 
darul preferând să semneze cu inițialele: „M. M.”, 
„N. N.”, ori „un preot”, „un român”, „un 
filoromân”, „egy nő”, sau „cineva”.

Într-o listă întocmită în Oradea de către 
Veturia Roman, la 15 octombrie 1877, aflăm 
numele câtorva parohi greco-catolici slujitori în 
teritoriul de azi al județului Satu Mare: Vasile 
Catoca (Borlești, 1 florin), Vasile Pătcașiu 
(Hotoan, 1 florin), George Juhasz (Supuru de Jos, 
1 florin), George Marchiș (arhidiacon în Carei, 1 
florin), Ioan Sălăgeanu (Valea Vinului, 40 
creițari). Prezent pe lista donatorilor a fost și 
avocatul Simeon Popovici Desseanu, pe atunci 

22activând în comitatul Sătmar . Suma colectată de 
Veturia Roman a ajuns la 150 florini, 60 creițari și 

232 galbeni în natură .
Peste numai o săptămână, apare în 

paginile „Familiei” lista unui alt colectant, I. 
Dragoș, care adunase darul tinerilor studenți din 
Budapesta, între aceștia figurând și viitorul avocat 
Demetr iu  Kövar i ,  cu  probabi le  or igini 

24sătmărene .
Pe o listă întocmită de Hermina Ignat și 

Irina Antal, la 7 noiembrie 1877 în Beiuș, găsim o 
listă cu 128 de dăruitori. Printre aceștia, iarăși 
câțiva preoți greco-catolici sătmăreni, profesori la 
școlile Beiușului: parohul Augustin Antal și soția 
Irina, una dintre colectante, Vasile Tămaș, Iuliu 
Papfalvai, soții de preoți greco-catolici: Elisabeta 
Buteanu, Elena Tămaș. De asemenea, găsim aici 
numele unor elevi de gimnaziu sau de liceu: 
Nicolae Lupan, Corneliu Gitta, ambii ajunși 

25ulterior preoți greco-catolici .
Hermina Ignat întocmește în ianuarie 

1878 o altă listă cu „oferte” adunate pentru 
ajutorul ostașilor români răniți în luptele cu turcii. 
Și acum întâlnim aceleași nume de intelectuali 
sătmăreni ajunși profesori la școlile Beiușului, ori 
parohi în jurul acestui centru școlar românesc. În 
plus față de precedentele liste, mai găsim numele 
lui Vasile Leșianu, Ștefan Creșneac cu soția 
Maria, Angela Buteanu (fiica profesorului Ioan 

26Buteanu) . 
În primăvara lui 1878 este rândul celor din 

Giurtelecu Hododului (localitate aflată astăzi în 
județul Satu Mare, aparținătoare Sălajului istoric) 
să își trimită și ei ajutorul pentru soldații români 
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răniți în Bulgaria. Îndrumați de către învățătorul 
Ion Budelecan, școlarii Ștefan Horincar, Vasile 
Zoicașiu, Irina Dan și Veronica Caba au trimis 2 kg 

27de scame .
Pe o altă listă, întocmită de către Elena, 

fiica lui George Pop de Băsești, aflăm numele altor 
sătmăreni care au contribuit la ajutorarea ostașilor 
români: Terezia Cinca (soția protopopului Gavril 
Vaida), Ana Alpini (soția protopopului Ioan Galu), 
Vasile Mureșan (preot la Săuca multă vreme), 

28Daniel Vultur (preot la Bârsău de Sus) . 
Credem că este important de amintit faptul 

că profesorul Gheorghe Bulgăr, în prodigioasa lui 
activitate s-a ocupat și de relația poetului nostru 
național cu marile izbânzi din anii 1877-1878, 

studiile Eminescu despre unirea şi independenţa 
29românilor  și Eminescu și Războiul nostru pentru 

Independență fiind elocvente pentru afirmația 
30noastră .
Contr ibuț ia  românilor  din nordul 

Transilvaniei, din părțile sătmărene, la ajutorarea 
ostașilor români ne arată solidaritatea care a 
început să se manifeste din în ce mai pregnant în 
sânul poporului nostru în preajma anilor 1877-
1878. Legăturile pe care, după câștigarea 
Independenței, avea să le întrețină „Leul de la 
Șișești” cu frații de dincolo de munți, s-au 
constituit în alte contribuții ale sătmărenilor la 
împlinirea idealului național.
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Dimitrie	Modoc,	un	erou	sătmărean	
al	războiului	pentru	independență	al	României

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ

      u ocazia centenarului războiului pentru 
independență al României, Muzeul Județean Satu 
Mare a organizat o interesantă expoziție 
închinată acestuia, în care s-au expus, mai ales, 
fotocopii, dar și originale și lucrări vechi despre 
eveniment. S-au făcut deplasări în teren pentru a 
depista participanți sătmăreni la război, dar și alte 
dovezi ale sprijinului românilor sătmăreni pentru 
cauza măreață a României la 1877. Din presa 
vremii am găsit numele unor inimoși sătmăreni 
care au oferit sume de bani, pansamente, 
alimente, pentru ostașii români care luptau în 
Bulgaria. Și cam atât!
 Într-o singură localitate sătenii aveau vie 
în memorie că a existat un consătean al lor, 
căpitanul Modoc, care a luptat în războiul pentru 
independență al României. Atunci, în 1977, nu 
am găsit nici o urmă a acestui personaj și am 
considerat că este o legendă. Într-una din 
călătoriile la București am putut consulta Anuarul 
Armatei Române pe anii 1878-1909. Mare a fost 
bucuria când am găsit numele Modoc Dimitrie în 
fiecare din anuarele consultate. Mai mult, în 
ziarul „Gazeta de Duminică”, din 5 decembrie 
1909, am găsit anunțul mortuar al acestui erou. 
Deci, sătenii din Satu Mic nu fabulaseră nici un 
pic când vorbeau la superlativ despre eroul 
satului lor din războiul pentru independență!
 Dimitrie Modoc s-a născut la 24 
octombrie 1842, din părinții Modoc Bazil și 
Kálay Ana, în localitatea Satu Mic. Preot 
botezător i-a fost Ioan Gal, iar nănași Nagy Ioan 
și Garduș Maria. De remarcat că aceeași nănași 
mai botează un alt băiat al familiei Modoc, pe 
Mihail, născut în 6 septembrie 1849, dar care 
moare foarte  devreme.

Un fapt extrem de interesant: în Anuarele 
Armatei Române, ca dată de naștere a lui Dimitrie 
Modoc apare 9 octombrie 1850. Nu ne putem 
explica, în lipsa unor documente, de ce Modoc s-
a întinerit cu opt ani? Ca și mulți alți tineri din 
acea vreme, probabil nevrând să slujească în 
armata maghiară de care nu se simțea atras, a 
trecut în România, unde, în 8 iunie 1873, se 
înrolează în armată cu gradul de soldat. Destul de 
repede avansează în ierarhia militară, ajungând, 
în 25 martie 1874, caporal, în 1 ianuarie 1875, 

sergent, iar în 1 iulie 1877, sublocotenent. 
Ultimul grad îl câștigă pe câmpul de luptă, unde a 
primit și Ordinul Steaua României cu spade, în 
grad de ofițer, probabil pentru fapte de vitejie. În 
acea perioadă,  în România se acordau 
următoarele ordine și medalii: Ordinul Steaua 
României cu spade, în grad de ofițer, Medalia 
Virtutea Militară, Medalia Serviciul Credincios, 
Crucea Trecerea Dunării, Medalia Apărătorii 
Independenței.
 Din păcate, nu cunoaștem faptele de 
vitejie ale lui Dimitrie Modoc de pe câmpul de 
luptă, dar nu este întâmplător că rămâne în armată 
după război, având o carieră ascendentă. Este 
avansat, în 8 aprilie 1881, locotenent, iar în 10 
mai 1885, căpitan în Regimentul 9 Dorobanți 
Râmnicu Sărat. În Anuarul Armatei Române pe 
anul 1885 figurează cu gradul de căpitan în 
Batalionul 2 Vânători, dar și deţinător a două 
decorații obținute ca urmare a participării în 
campania din Bulgaria: Ordinul Steaua României 
cu spade în grad de ofițer și Medalia Trecerea 
Dunării.

 Din Anuarul Armatei Române pe anul 
1898, rezultă că Modoc făcea parte din cadrele 
Regimentului 30 Muscel, iar în 8 aprilie 1898 a 
fost avansat la gradul de maior. Din păcate, datele 
despre viața și cariera lui Dimitrie Modoc între 
anii 1900-1909 se rezumă doar la ce aflăm din 
necrologul pe care îl publica „Gazeta de 
Duminică”. Aceasta, în numărul 48-49 din 5 
decembrie 1909, publica necrologul lui Modoc, 
anunț pe care-l reproducem în întregime: 
Dimitrie Modoc, locotenent-colonel în retragere, 
fiu al Sălajului, născut în Chișfalău, bărbat 
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binecunoscut în societatea noastră, a murit luni, 
în 29 noiembrie, la București, în etate de 60 de 
ani. Înmormântarea a fost miercuri cu îndătinata 
pompă militară. 
 Îl deplâng rudeniile: Ștefan Modoc, 
Nicolae  Modoc ș i  văduva Ana Modoc 
m<ăritată> Juhász precum și numeroși nepoți.
 Ce rezultă de aici? Dimitrie Modoc era 
binecunoscut de cercurile românești din zona 
noastră. Nu cunoaștem motivele. Apoi, se pare că 
nu a fost căsătorit sau poate soția i-a murit 
anterior. Mai observăm că nu a avut frați sau 

surori, ci doar rude colaterale. 
 Rămâne pentru istoricii din viitor să se 
aplece mai serios asupra vieții celor doi sătmăreni 
participanți la Războiul pentru Independență al 
României: medicul militar Andrei Pop din 
Târșolț și Dimitrie Modoc din Satu Mic. 
Cercetări în presa vremii, dar mai ales cercetări în 
Arhivele Militare de la Pitești vor aduce mai 
multă lumină în viața acestor doi eroi sătmăreni 
participanți la Războiul pentru Independență și, 
de ce nu, numele altor participanți sătmăreni la 
acest eveniment memorabil.

Bucuria	și	mersul	faptelor	
la	români	în	preajma	și	după	

1	Decembrie	1918

Prof.	Nicolae	POP

   venimentele petrecute în conştiinţa 
românilor privind unirea de neam şi suflet au 
pătruns adânc în inimile lor încă din vremea şi 
faptele săvârşite de voievodul Mihai Viteazul în 
anul 1600. Idealul uman s-a generalizat atât de 
mult şi de puternic la români, încât vibra începând 
de la mic la mare după 1600, iar personalităţile 
timpului au avut idealul îndreptat în permanenţă 
numai în această direcţie, adică înfăptuirea unirii 
tuturor românilor într-un singur stat. Cu toate 
vicisitudinile istoriei, idealul de unire nu a fost 
abandonat ci, dimpotrivă, „marii români” au 
militat cu sfinţenie, prin toate formele, în toate 
teritoriile locuite de români, chiar dacă, uneori, 
temporar, se găseau sub ocupaţie străină, să 
găsească momentul de înfăptuire a acestui ideal.

În acest sens, hotărâtor a fost anul 1859, când a 
avut loc Unirea principatelor Române, scop 
pentru care oamenii politici ai timpului şi-au 
dăruit toate forţele. Am putea aminti aici, în acest 
sens, mulţi oameni politici, dar ne vom opri doar 
la Al. Ioan Cuza, M. Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, Teodor Rosetti, Avram Iancu, Titu 
Maiorescu, iar mai înainte, Horea, Cloşca şi 
Crişan, care nu au renunţat la ideea unirii, cu riscul 
vieţii lor. Dar, nu numai atât, ci, inclusiv, presa 
timpului din Transilvania, cum era Telegraful 
Român, apoi Românul, Gazeta de Transilvania, 
răspândeau ideile unirii românilor, cu mult 
patriotism şi deschidere. Legăturile oamenilor 

politici din Transilvania cu oamenii politici din 
România vor fi determinate în mod firesc de 
situaţia şi atitudinea acestora, fiecare căutând să-
şi aducă în mod special contribuţia.

Frământările, însă, nu au lipsit, ci, s-au produs 
chiar în sânul Partidului Naţional Român din 
Transilvania, în cadrul căruia preotul şi patriotul 
Vasile Lucaciu, precum şi Octavian Goga, 
crezând că a sunat, „acum ori niciodată”, ora 
eliberării, au plecat în Bucureşti pentru a se înrola 
în marea luptă patriotică de aici, iar alţi deputaţi 
anunţau, prin Teodor Mihali, deputat în Camera 
din Budapesta, să nu renunţe la ideea unirii 
Transilvaniei cu România. Vasile Lucaciu, eroul 
venerat al românilor din Transilvania încă din 
1894, care declarase, în faţa Tribunalului de la 
Satu Mare, că va veni o zi în care va fi deputat în 
Parlamentul României, într-o cuvântare rostită la 
Bucureşti, la 14 iunie 1915, făcea următoarea 
mărturisire de solidaritate şi unitate politică: 
„Aici, în capitala României, văd reînviată 
strămoşeasca gândire românească: unul pentru 
toţi şi toţi pentru unul; aici văd împlinit idealul 
sfânt al inimilor curate româneşti, ca frate 
întâlnindu-se cu frate să spună pe faţă ceea ce de 
veacuri şi întotdeauna purtau în taina sufletului...”

Faptele românilor şi reprezentanţii guvernului 
român au continuat şi au desfăşurat o amplă luptă 
politico-diplomatică la Conferinţa de pace de la 
Paris pentru recunoașterea intereselor româneşti, 
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a hotărârilor luate la Chişinău, Cernăuţi şi Alba 
Iulia.

Multe greutăţi au fost întâmpinate în lupta 
pentru confirmarea Unirii Transilvaniei, deoarece 
delegaţia maghiară, prin metode proprii, încerca 
să denatureze actul de la 1 Decembrie 1918. 
Delegaţia română, însă, a depus eforturi mari, 
energice, pentru ca Marile Puteri să recunoască 
legitimitatea actelor de unire adoptate la 27 martie 
1918, când Basarabia a hotărât şi înfăptuit Unirea 
cu România, 28 noiembrie 1918, când Bucovina s-
a unit cu România şi 1 Decembrie 1918, când 
Transilvania s-a unit cu România pentru 
totdeauna. Rezultatele făuririi statului naţional 
unitar român au fost recunoscute de toţi 
observatorii străini. Aşa a fost, spre exemplu, 
fostul ambasador al S.U.A. în România, Wopicka, 
care, în acele timpuri, recunoştea, după 10 ani, 
bucurându-se cu sinceritate de „marea victorie a 
României, că tinerii români pot avea aceleaşi 
înlesniri ca şi copiii din lumea întreagă. Acelaş 
Wopicka declara că e foarte fericit că ţara sa, în 
unire cu ceilalţi Aliaţi, au putut ajuta la dezrobirea 
Transilvaniei şi Bucovinei de sub jugul austro-
ungar.

La rândul său, însărcinatul cu afaceri al Marii 
Britanii, Rottingen, declara că Unirea era 
începutul unei ere noi, care va da posibilitatea 
marilor calităţi ale poporului român să se 
manifeste în toată strălucirea faptelor pe care le-au 
făcut oamenii politici împreună cu confraţii lor 
români.

Privită în perspectiva istoriei, Adunarea 
Naţională de la Alba Iulia apare măreaţă prin ideea 
pe care a înfăptuit-o, dar şi prin cadrul 
internaţional ce-l va juca noul stat unitar român. 
Prestigioasa delegaţie ce s-a deplasat de la Alba 
Iulia la Bucureşti, alcătuită din Miron Mitrea, 
Iuliu Hossu, Vasile Goldiş şi Al. Vaida Voievod, 
care ducea actul Unirii – Rezoluţia votată la Alba 
Iulia –, pentru a fi predată şefului statului român, a 
fost primită de şeful Guvernului României, I.C. 
Brătianu din al cărui discurs reţinem: „De o mie de 
ani vă aşteptăm şi aţi venit ca să nu ne mai 
despărţim niciodată.”

În decretul publicat la 11/24 decembrie 1918 
s-a ratificat Unirea Transilvaniei cu România, 
precum şi includerea a trei ardeleni în Guvernul 
Ţării. Câteva zile mai târziu, în 18/31 decembrie, a 
apărut decretul de ratificare a Unirii Bucovinei cu 
România şi decretul privind includerea a doi 
bucovineni în Guvernul României.

Semnificativ a fost faptul că naţionalităţile 
conlocuitoare şi-au exprimat adeziunea la actul 
Unirii. Consiliul Naţional Săsesc, întrunit la 
Mediaş la 8 ianuarie 1919, s-a declarat „pentru 
unirea Transilvaniei cu România”. La rândul lor, 
şvabii din Banat, într-o adunare ţinută în ziua de 
10 august 1919, la Timişoara, şi-au exprimat 
adeziunea deplină pentru unirea Banatului cu 
România. La fel, şi maghiarii s-au declarat pentru 
aplicarea Rezoluţiei votată la Alba Iulia la 1 
Decembrie 1918.

În continuare, principalul obiectiv urmărit de 
factorii politici din România, în perioada ce a 
urmat anului 1918, a fost recunoaşterea pe plan 
internaţional, prin tratate, a actelor de unire a 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu 
România.

În anii 1919 şi 1920 s-au semnat Tratatele de 
pace cu Germania, Austria, Bulgaria şi Ungaria, 
pe de o parte, şi România, pe de altă parte, precum 
şi de către reprezentanţii marilor puteri: Anglia, 
Franţa şi Italia. Tratatul de pace cu Germania a fost 
semnat la Versailles, la 28 iunie 1919, cel cu 
Austria la Saint-Germain, la 10 septembrie 1919, 
cel cu Bulgaria la Neuilly sur Seine, la 27 
noiembrie 1919, iar cu Ungaria, la Trianon, la 4 
iunie 1920.

Tratatul de la Trianon recunoaşte, prin art. 45, 
valabilitatea juridică internaţională a Unirii 
Transilvaniei cu România, stipulând următoarele: 
„Ungaria renunţă în ceea ce o priveşte în favoarea 
României la toate drepturile şi titlurile ei asupra 
teritoriilor vechii monarhii austro-ungare situate 
dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum sunt ele 
fixate în art. 27, pct. II şi recunoscute de prezentul 
tratat sau de celelalte tratate încheiate în vederea 
reglementărilor chestiunilor actuale care fac parte 
din problemele României.”
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Generalul	Stan	Poetaș,	
un	nume	astăzi	uitat

     n nume uitat astăzi, ca şi ale altor eroi 
căzuţi pentru neam şi ţară, generalul Stan Poetaş 
a plătit cu viaţa lupta sa pentru România Mare. 
Am mai avut şi alţi generali căzuţi pe câmpul de 
luptă, ca şi generalii Praporgescu şi Dragalina în 
primul război mondial, sau generalul Ion Sion 
căzut cu arma în mână la Stalingrad, în al doilea 
război mondial. Dar generalul Stan Poetaş a căzut 
în 1919, într-un război ciudat, interzis de 
istoriografia comunistă şi ignorat cu desăvârşire 
de către istoricii noştri de după 1990. Fiindcă a 
fost un război, un război crunt, pe viaţă şi pe 
moarte, în care cele mai elementare reguli ale 
umanităţii au fost aruncate deoparte, un război în 
care nu se luau prizonieri. Totuşi, dacă existau, 
aceştia erau torturaţi până la moarte în dispreţul 
oricărei convenţii umanitare, ca cea de la Geneva, 
de exemplu. A fost un război de uzură, în care 
românii au apărat graniţa estică a civilizaţiei 
contra barbariei comuniste roşii ce încerca să 
răbufnească spre vest. Nimeni nu ne-a mulţumit 
că timp de douăzeci şi cinci de ani am apărat 
singuri frontiera civilizaţiei occidentale, mai 
mult, ne-au blamat când nu am mai reuşit să o 
facem. La mijlocul lui martie 1919, ministrul 
francez Saint-Aulaire şi cel britanic Barclay îşi 
informau guvernele: „Există un interes major ca 
România să fie în stare să opună o rezistenţă 
puternică ascensiunii bolşevismului. Ea a 
devenit, după cum am prevăzut, singura barieră 
contra mareei în creştere a bolşevismului; învinsă 
şi contaminată, s-ar termina cu ordinea şi pacea în 
Orient. Cauza pe care o apără în momentul de faţă 
este nu numai o cauză românească, ci una 
europeană”. 

Liniştea Europei plătită cu sânge românesc!! 
La fel cum, timp de secole, am stat în faţa 
pericolului musulman, o strajă uitată în estul 
îndepărtat, în timp ce Occidentul îşi crea propria 
bunăstare, din când în când ducând războaie unii 
împotriva altora. În timp ce noi ne tăiam cu turcii 
prin mlaştini, alţii, la adăpost, construiau 
catedrale, pentru ca mai târziu să ne reproşeze că 
nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Sunt 
curios ce s-ar fi ales de marea civilizaţie franceză 
dacă la est s-ar fi învecinat cu Imperiul Otoman. 
Am văzut cu toţii ce s-a întâmplat în 1241, când 

valul mongol şi-a lăsat aripa peste Europa, dar 
şansa acesteia a fost faptul că marele han a murit 
şi valurile de călăreţi s-au retras pentru a alege un 
nou han, acest nou han alegând o altă cale de atac 
şi cuceriri, scutind Europa de o nouă cavalcadă de 
neoprit. O şansă istorică, dar, mai târziu, care a 
fost meterezul de care s-au sfărâmat valurile 
revărsate din pustiurile asiatice? Românii, 
ungurii, polonezii, toate popoarele estice care 
sunt astăzi privite de sus de către mult mai 
civilizaţii lor vecini vest-europeni. Dar, datorită 
cui sunt ei mai avansaţi, mai civilizaţi, datorită 
cui sunt ei în măsură să dea astăzi lecţii? Nu 
datorită esticilor care le-au fost pavăză timp de 
secole? Dar acest adevăr este uitat astăzi cu 
desăvârşire.

Cum şi-ar mai reaminti vest-europenii de cele 
petrecute cu secole în urmă, când nici astăzi nu-şi 
amintesc despre cei care le-au fost pavăză acum 
mai puţin de un veac? De cei care i-au scutit să 
devină comunişti atunci, şi care s-au jertfit sub 
cizma roşie douăzeci şi cinci de ani mai târziu?

La 1683, Viena Habsburgilor asediată de turci 
era salvată de polonezii lui Jan Sobieski. 
Recunoştinţa istoriei? La doar câteva zeci de ani, 
împărăteasa Maria Tereza a Austriei, alături de 
Rusia şi Prusia, împărţea Polonia. Două sute de 
ani mai târziu, când Viena era gata să cadă pradă 
bolşevismului, în 1918, a fost salvată de o mână 
de feciori  români  ardeleni  conduşi  de 
sublocotenentul de artilerie Iuliu Maniu, care au 
pacificat oraşul şi-l traversau în patrule puternice, 
cu pas cadenţat, cântând „Deşteaptă-te române!” 
Două săptămâni românii au stăpânit Viena, pe 
care au predat-o apoi autorităţilor care şi-au 
revenit după liniştirea morbului bolşevic. La 
Praga, lucrurile se petrec la fel, din nou românii 
sunt cei care liniştesc lucrurile, dar aici 
recunoştinţa cehoslovacilor s-a materializat prin 
dezvelirea, în 1935, a unei plăci de bronz pe 
Palatul Comandamentului Militar din Praga, în 
prezenţa unui participant la evenimentele din 
1918 şi reprezentant al României, doctor 
Gheorghe Repede, placă pe care stătea scris: „În 
această clădire s-a preluat imperiul cehoslovac, 
cu preţiosul concurs al soldaţilor români din 
armata poporului aliat”. Bineînţeles că, după 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
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1945, placa a dispărut şi nu a mai fost niciodată 
repusă la loc.

Când Ungaria a devenit bolşevică, la 20 
martie 1919, tot România a fost cea care a 
înlăturat, prin forţa armelor, pericolul foarte 
serios al extinderii acestui focar comunist. 
Ungurii ne-au mulţumit atunci că i-am scăpat de 
teroarea roşie, dar în câţiva ani ne-au redevenit 
cei mai aprigi duşmani în chestiunea Ardealului. 
După cum spuneam, recunoştinţa istoriei...

Dar una dintre cele mai importante contribuţii 
ale României, pe lângă cele menţionate mai sus, a 
fost faptul că noi am fost strajă la Nistru timp de 
mai bine de douăzeci de ani, ţinând pericolul roşu 
departe de inima Europei. Iar pentru asta ne-am 
bătut şi am luptat, plătind cu sânge şi jertfe, tribut 
greu, care astăzi nu este cunoscut şi recunoscut 
nici măcar de către noi, ce să mai pretindem din 
p a r t e a  a l t o r a ?  Î n  t o a t e  e m i s i u n i l e  ş i 
documentarele istorice de pe Discovery Chanel, 
post britanic, veţi vedea fiecare gest făcut de 
generalul Haig sau Montgomery, fiecare vorbă 
sau scărpinare a acestuia, dar nu veţi vedea mare 
lucru despre eforturile şi luptele românilor şi 
rolul lor în păstrarea civilizaţiei europene. Este 
normal, este un post britanic, interesat în 
scoaterea în evidenţă a personajelor lor istorice, a 
eroilor lor. Dar unde sunt documentarele noastre, 
unde sunt emisiunile noastre istorice? Bine că se 
pot face reportaje şi emisiuni despre toţi 
maneliştii şi fotbaliştii agramaţi, despre pipiţele 
siliconate, dar nu se poate face un documentar 
despre eroii României datorită cărora încă mai 
vorbim româneşte?

Revenind la anii cumpliţi 1916-1919, în 1917 
perfidia rusească a devenit fapt dovedit, deşi erau 
bănuite interese ascunse încă din 1916, în urma 
comportamentului trupelor ruse pe front în 
Dobrogea sau în bătălia de la Neajlov - Argeş, 
numită şi bătălia Bucureştilor. Noncombatul 
trupelor ruseşti, care stăteau cu arma la picior în 
timp ce noi ne băteam singuri, până la ultima 
suflare, avea o componentă ascunsă, dovedită 
mult mai târziu. Rusia imperială nu avea nici un 
interes într-o Românie aliată victorioasă, care, 
ulterior, ar putea pretinde Basarabia, smulsă la 
1812, o mică parte (o bucată din sudul 
Basarabiei) recăpătată la 1856 şi luată din nou la 
1878. Interesul Rusiei era ca România să fie 
înfrântă, pentru ca ulterior să fie împărţită între 
Rusia şi Austro-Ungaria printr-o pace separată, 
negociată în secret de ministrul rus de război 
Sturmer (filogerman, după cum îi spune şi 

numele) încă de la începutul lui 1916. Chiar 
ofiţerii ruşi spuneau în decembrie 1916 că asta 
doreau, retragerea României pe linia Siretului, 
deoarece nu aveau cum să apere o zonă atât de 
întinsă. Chiar propunerile ruseşti de la începutul 
campaniei, respinse cu indignare de factorii 
români, prevedeau o retragere în Moldova, 
pentru a scurta frontul. Deci, ruşii ne propuneau 
de la începutul campaniei abandonarea a două 
treimi din teritoriul naţional, doar pentru ca 
frontul să fie mai scurt!

Mai apoi, după ce în iarna dintre 1916-1917 
am fost decimaţi de epidemia de tifos, a izbucnit 
revoluţia rusească, pretext numai bun pentru 
abandonarea luptei de către ruşi. Câţi ştiu că 
ofensiva de la Mărăşti a trupelor române de sub 
comanda lui Averescu a trebuit oprită pentru că 
ruşii au refuzat să ne susţină flancurile, pentru că 
nu aveau „ordin de la revoluţie” să lupte pe front? 
Câţi ştiu că la Mărăşeşti, mare parte a trupelor 
ruse îşi părăseau poziţiile fără să dea ochi cu 
inamicul, făcându-i pe români să mute trupele în 
marş forţat pentru a reconstitui frontul abandonat 
de către ruşi fără luptă? După marşuri pe jos timp 
de o zi întreagă, fără odihnă, trupele române 
intrau în luptă atacând tranşeele abandonate de 
ruşi şi ocupate de germani fără luptă!

Nu a fost destul, după victoriile plătite cu 
sânge de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, ruşii, 
după revoluţia bolşevică a lui Lenin, încheie pace 
separată, lăsându-ne singuri pe întreg frontul de 
est. Mai mult, trupele ruse din Moldova se 
bolşevizează în mare parte şi încep o acţiune 
sistematică de jaf şi teroare a populaţiei civile, ba 
chiar încearcă să asasineze prim-ministrul român 
şi să-l aresteze şi suprime pe rege, la sfârşitul lui 
1917.

B a s a r a b i a  î ş i  î n c e p e  l u p t a  p e n t r u 
independenţă, dar călcată de bolşevici este pe 
cale să fie suprimată total ca şi existenţă. 
România găseşte resurse în bravii ei soldaţi, 
învingătorii nebiruitului Mackensen, şi pacifică 
Moldova prin forţa baionetei, ba mai mult, 
izbăveşte şi Basarabia de teroarea roşie, tot prin 
braţul şi baioneta soldatului român, acelaşi soldat 
care va pacifica şi Ungaria bolşevică un an mai 
târziu şi va sta ca strajă la Nistru pentru întreaga 
Europă nerecunoscătoare timp de zeci de ani.

Am luptat şi am trecut Nistrul în mai 1919 şi 
am ocupat Tiraspolul pentru a asigura flancul 
stâng al celor trei divizii franceze şi trei greceşti 
ce se retrăgeau din Odessa sub presiunea 
bolşevică, deşi duceam un război greu pe 
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frontiera de vest, contra Ungariei bolşevice a lui 
Bela Kuhn, iar trupele coloniale franceze, odată 
trecute la vest de Nistru, şi-au împachetat efectele 
şi au plecat, lăsându-ne singuri să apărăm 
frontiera estică a civilizaţiei. Drept mulţumire, 
francezii ne-au lăsat fără o treime din Banat, cedat 
sârbilor, contrar tratatului din 1916.

Iar pe frontiera de est a Europei civilizate, am 
luptat şi am murit de nenumărate ori, deşi 
Basarabia s-a unit cu România încă de la 27 
martie 1918. Iar în contextul acestor lupte a căzut 
la datorie generalul Stan Poetaş.

Un destin de luptător

În ziua de 23 august, sau 5 septembrie după 
calendarul nou, Colonelul Stan Poetaş se afla la 
comanda Brigăzii 17 infanterie. Botezul focului îl 
primeşte alături de Brigada 5 călăraşi, condusă de 
colonelul Romulus Scărişoreanu, cel ce va deveni 
unul dintre cei mai capabili generali români în 
acest război. Regimentul 40 „Călugăreni” 
participa şi el la această luptă din faţa 
Bazargicului, respectiv încercarea de reocupare a 
acestuia de către trupele române. Situaţia din 
sudul Dobrogei, din Cadrilater, devenise critică 
după căderea Turtucaei. După 12 ore de luptă 
cumplită, românii primesc ordinul de retragere 
din faţa Bazargicului, nu înainte de a asista la 
masacrarea unui întreg regiment rus de cavalerie 
care a atacat în şarjă o poziţie inamică întărită cu 
mitraliere. Au fost pur şi simplu decimaţi, iar 
comandantul făcut prizonier. Într-un mod 
asemănător se va desfăşura şi şarja cavaleriei 
române de la Robăneşti, cavalerie în galop 
împotriva focului concentrat al mitralierelor. 
Dacă în cazul românilor, această decizie ar putea 
fi parţial explicată prin lipsa experienţei de război 
şi prin necesitatea protejării retragerii trupelor 
proprii, în cazul ruşilor, cu experienţă de doi ani 
pe front, mi se pare un sacrificiu inutil.

Se stabileşte linia defensivă Rasova - 
Cobadin - Topraisar - Cocargea - Tuzla, în faţa 
românilor va cădea în luptă prinţul Frederic 
Wilhelm de Hessa, nepot de soră al kaiserului 
Wilhelm. Nu a fost singurul os regesc german 
căzut în faţa românilor, cam în aceeaşi perioadă 
căzând la datorie şi prinţul Henric de Bavaria în 
bătălia Sibiului, în faţa „diviziei de fier” a 
generalului Traian Moşoiu. La 18 septembrie (1 
octombrie st. n.) aveau să se izbească reciproc 
ambele tabere într-o ofensivă cruntă la sud de 
Cobadin. Regimentul 40 „Călugăreni” a luat 

prizonieri turci şi 7 tunuri turceşti, care din 
ordinul colonelului Stan Poetaş sunt trimise la 
Bucureşti pentru a fi depuse la picioarele statuii 
ecvestre a lui Mihai Viteazu, ca un omagiu adus 
de regimentul ce purta numele biruinţei marelui 
voievod la 1595.

Între timp, manevra de la Flămânda a 
generalului Averescu eşuează, iar trupele inamice 
trec la ofensivă pe ambele fronturi,  în 
Transilvania şi Dobrogea. Doi dintre cei mai mari 
generali germani, Falkenhayn şi Mackensen, 
conduc trupele germane şi austro-ungare în 
Transilvania, respectiv cele germane, bulgare şi 
turceşti în Dobrogea.

În Dobrogea, urmează bătălia de pe linia 
Topraisar - Amzacea, bătălie care avea să-i aducă 
colonelului Stan Poetaş denumirea de eroul de la 
Topraisar, iar colonelului Scărişoreanu gradul de 
general de brigadă. În faţa Tropaisarului, 
generalul Mackensen a dispus trupe proaspete, ca 
şi divizia germană 271 comandată de generalul 
von Galwitz, la fel ca şi întreaga artilerie grea 
germană şi bulgară. În faţa lor, ostaşii lui 
Scărişoreanu, iar în centru brigada colonelului 
Stan Poetaş, „taica Stan”, cum era alintat de 
soldaţii săi din Regimentul 9 vânători şi 40 
infanterie „Călugăreni”. Simţind iminenţa 
atacului, au cerut să li se aducă drapelul 
regimentului şi, sub ploaia de obuze, în timp ce 
muzica intona „Deşteaptă-te române!”, au jurat 
pe steag că nimic nu-i va face să dea înapoi în faţa 
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puhoiului duşman. Se vor ţine de cuvânt, timp de 
două zile şi jumătate toate atacurile germane 
sfărâmându-se în faţa zidului de piepturi 
româneşti. Străpungerea inamică s-a făcut pe 
flanc, acolo unde diviziile ruse 61 şi 115 au părăsit 
poziţiile retrăgându-se spre Cobadin, lăsând 
prizonieri bulgarilor 24 de ofiţeri şi 2800 de 
soldaţi, şi fără să înştiinţeze aliaţii români despre 
retragere. Poziţia de la Topraisar este descoperită 
şi pe flancul de est, aşa că a urmat retragerea, 
urmată de pierderea întregii regiuni dobrogene, 
cu excepţia unei porţiuni de la nord. Bulgarii, 
după ce vor intra în Constanţa, vor răsturna statuia 
lui Ovidiu de pe soclu, în speranţa că acest gest 
simbolic va şterge orice urmă de latinitate din 
Dobrogea.

Colonelul Stan Poetaş îşi continuă destinul 
eroic în bătălia de la Neajlov - Argeş, supranumită 
şi bătălia Bucureştilor. După ce inamicul rupe 
rezistenţa Carpaţilor la Jiu şi afluieşte spre est, 
către capitală, trupele bulgare şi germane ale lui 
von Mackensen trec Dunărea pe la Zimnicea. 
Generalul Prezan concepe şi execută o manevră 
pe linii interioare, destinată să lovească şi să bată 
ambele grupări, pe rând, iar una din diviziile 
destinate era chiar divizia 9/19 a generalului 
Scărişoreanu. În sectorul acestei divizii, chiar în 
capul de avans, se afla divizia 217 germană, pe 
care comandamentul român o credea încă în 
Dobrogea. Colonelul Stan Poetaş declanşează un 
atac furibund la Bălăria şi ia 200 de prizonieri, trei 
tunuri grele şi numeros material de război. Statul 
Major al diviziei germane 217 se salvează prin 
fugă spre Ghimpaţi. Deruta se amplifică după ce 
colonelul german Vogel, comandantul brigăzii 18 
de rezervă, aflat la Mihăileşti, încearcă să ia 
legătura telegrafic cu divizia 217, primind 
răspuns o înjurătură neaoşă românească. Dar, din 
păcate, planurile atacului român sunt capturate 
asupra a doi ofiţeri români de stat major ce se 
deplasau cu un automobil. De aici încolo, va 
interveni reacţia dură a inamicului, acesta ştiind 
perfect unde să lovească şi cum. Trebuie 
menţionat că cele două divizii ruse aflate în 
apropiere au refuzat să susţină ofensiva 
românească, au refuzat chiar să taie singura linie 
de comunicaţii inamică spre Dunăre, pe motiv că 
nu au ordin în acest sens. Bătălia Bucureştilor s-a 
încheiat cu retragerea trupelor române, inamicul 
având cale liberă spre capitală, în care a intrat la 6 
decembrie 1916. Românii se retrag în Moldova, 
astfel încheindu-se campania dezastrosului an 
1916.

Vor urma alte bătălii, cum a fost cele de la 
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din vara lui 1917 
unde, pe un spaţiu relativ restrâns, se afla una din 
cele mai mari concentrări de efective şi mijloace 
de luptă din întregul război mondial de pe frontul 
de est. Opt sute de mii de combatanţi în prima 
linie şi aproape un milion în rezervă. Însuşi 
împăratul german, kaiserul Wilhelm, va veni să 
asiste la viitoarea ofensivă victorioasă a 
feldmareşalului von Mackensen, supranumit 
„Sărgătorul de fronturi”, care anunţase deja 
obiectivul său, „peste două săptămâni la Iaşi”. 
Dar, împotriva lor se vor opune trupele româneşti, 
reorganizate şi dotate cu armament modern de 
către misiunea militară franceză condusă de 
generalul Berthelot. În sfârşit, ne băteam cu 
echipament similar trupelor atacatoare. Ofensiva 
marelui Mackensen s-a topit în faţa rezistenţei 
române, chiar dacă, în ultimul moment, trupele 
noastre înlocuiau diviziile ruseşti ce fugeau fără 
luptă. De cele mai multe ori, după marşuri 
epuizante de zeci de kilometri pe jos, românii 
intrau în focul luptei pentru a-i scoate pe germeni 
din tranşeele părăsite de ruşi fără luptă. Nu există 
cuvinte pentru a descrie dramatismul acelor lupte, 
uitate astăzi de majoritatea compatrioţilor noştri. 
Nu există cuvinte pentru a descrie eroismul acelor 
luptători ţărani în uniformă care se băteau de la 
egal la egal cu cele mai bune trupe din lume, 
zdrobindu-le şi frângând intenţia lui Mackensen 
de a rupe frontul, cum a făcut-o în Galiţia şi în 
Serbia. Patru divizii române au respins zece 
divizii germane şi austro-ungare, o divizie 
românească a ţinut piept rând pe rând asaltului a 
trei divizii germane. Aşa ceva nu s-a mai pomenit 
în istoria militară germană.

Colonelul Stan Poetaş şi-a făcut şi aici cu 
prisosinţă datoria. A luptat la Mărăşeşti şi 
Muncelu, acolo unde soldaţii români au sfinţit cu 
sânge una dintre cele mai mari victorii din istoria 
românilor. A urmat armistiţiul şi mai apoi luptele 
din Moldova contra foştilor aliaţi bolşevizaţi, 
care doreau să transforme România în republică 
populară. În aceeaşi perioadă, când a răsunat 
strigătul de ajutor al românilor de dincolo de Prut, 
împilaţi de aceeaşi teroare bolşevică pe care noi 
abia am evitat-o prin luptă, regele şi guvernul au 
trimis armata pentru pacificarea Basarabiei şi 
eliberarea cetăţenilor ei. La toate aceste 
evenimente participă din plin şi Stan Poetaş, 
devenit general, alături de oamenii săi.
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Identități	și	loialități	în	vremuri	de	război.
Prizonieri	și	voluntari	români	proveniți	

din	armata	austro-ungară
(1914-1918)	(I)

Drd.	Viorel	FILIP-GHERMAN
Universitatea	Babeș-Bolyai	Cluj-Napoca

       titudinea și comportamentul românilor 
încorporați în armata austro-ungară în timpul 
Primului Război Mondial a fost, rămâne și va fi un 
subiect ce incită nu numai istoricul ci și publicul 
larg, având în vedere stările emoționale pe care le 
poate genera demersul cercetătorului. Aici nu este 
vorba numai de emoția legată de împlinirea a o 
sută de ani de la marea conflagrație, ci de stări 
emoționale legate de structuri de conștiință 
identitară, de care nici istoricul nu se poate 
neutraliza în totalitate, dovadă că subiectul este 
valorificat într-o paletă largă de atitudini și 
interpretări, mergând de la victimizare la 
glorificare, de la exaltare la autostigmatizare. 
Verdicte clare, enunțuri definitive, nu vor putea fi 
date niciodată în legătură cu acel teren alunecos, 
aflat între loialitatea dinastică și cea națională, 
cele două mari dileme ce au chinuit conștiința 
românească ardeleană în timpul Marelui Război. 
Tema rămâne una fierbinte, cu atât mai mult cu cât 
aceeași conștiință, ori de câte ori încearcă să se 
repoziționeze sau se vrea repoziționarea din afară, 
se raportează mereu și mereu la această perioadă 
în care lumea monarhiei dunărene se prăbușește, 
iar lumea statelor naționale se naște în chinuri.
 Orice dezbatere legată de prizonierat, și 
apoi voluntariat, trebuie să pornească cel puțin din 
momentul înrolării românilor în armata austro-
ungară. Presa vremii, dar și istoriografia mai 
veche sau mai  recentă ,  au  supral ic i ta t 
entuziasmului cu care românii au răspuns la 
mobilizarea armatei austro-ungare. Acest 
entuziasm trebuie însă discutat. Prezența 
românilor la centrele de recrutare nu se explică 
nici măcar prin îndemnurile făcute de liderii laici 
sau bisericești. În Austro-Ungaria serviciul militar 
era obligatoriu, iar prezența rezerviștilor la 
centrele de mobilizare, în caz de chemare, la fel. 
Refuzul însemna, în mod automat, expunerea la 
rigorile sistemului militar și judiciar imperial, ce 
presupunea, mai precis, acuzația de trădare și 
curtea marțială. Departe de atmosfera evocată de 

presa angajată propagandistic sau de memoriile 
unor intelectuali, țăranii ardeleni plecau pe front 

1
resemnați, purtând pecetea fatalității.  Frica de 
autorități, de supravegherea polițienească, de 
posibilele represalii asupra familiei și bineînțeles 
de destinul patrimoniului material, au împiedecat 
pe mulți să fugă în România sau i-a determinat pe 
unii din cei care erau deja acolo, să se întoarcă 
pentru a se înrola. Doar cei care se simțeau liberi 
de aceste presiuni, și mai aveau și curaj, plecau în 
România pentru a se sustrage războiului. Cei care 
n-au făcut-o și-au salvat conștiința în memoriile 
scrise după război invocând sentimentul datoriei, 
la fel cum a făcut-o Sextil Pușcariu.

Același Sextil Pușcariu este invocat ca 
sursă pentru a se justifica existența unui număr 
mare de români, ce se întorc din România, pentru a 

2se înrola în armata austro-ungară.  Dincolo de 
faptul că, chiar și Pușcariu, invoca spusele unui 
funcționar de vamă, ce n-au fost, și nu pot fi 
verificate, cifra celor 40.000 români ce s-ar fi 
întors prin gara Predeal este neverosimilă doar la o 
succintă analiză logică. Presupunând c-ar fi 
adevărat, asta ar însemna că 8-10% din totalul 
românilor mobilizați în armata austro-ungară, în 
Primul Război Mondial, s-au întors din România 
și asta doar printr-un singur punct de trecere a 
frontierei.
 Fără putință de tăgadă, majoritatea 
liderilor Partidului Național Român și fruntașii 
celor două biserici românești au desfășurat o 
intensă propagandă ce încuraja înrolarea și 
supunerea față de autoritățile statului. Exista în 
rândul elitelor românești din Transilvania 
percepția că o participare masivă a românilor la 
efortul de război ar fi însemnat crearea unor baze 
solide de negociere a statutului națiunii române, 
odată războiul încheiat. Cât de mult cântăreau 
aceste argumente pentru țăranii mobilizați este 
greu de spus, însă plecarea pe front a majorității 
dintre ei este departe de entuziasmul propagandei 

 3sau chiar al preoților din sat.
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 Prezentarea înrolării într-o atmosferă 
festivă, de chermeză, ține de-o constantă a 
propagandei imperiale, unde întâlnirea dintre 
autoritatea statului, întruchipată la nivel suprem 
de persoana împăratului, și supuși, nu poate să 
aibă loc decât într-o atmosferă de sărbătoare.  
Mitul imperial se perpetua și, odată cu el, iluzia 
unora dintre români că împăratul îi va ajuta. 
Permisiunea de-a purta însemne tricolore, de-a 
cânta în românește sau chiar de-a fi chemat sub 
arme prin ordine scrise și în limba română, creau 
senzația că a sosit momentul în care națiunea 
românească să fie recunoscută și că războiul este 
chiar mijlocul prin care dorința seculară să se 

 4
poată împlini.  Modul în care armata trebuia să se 
prezinte la ordinul de mobilizare fusese trasat 
chiar de împărat, care, în manifestul din 15/20 
iulie 1914, vorbea de ,,viteaza armată a Austro-

 5
Ungariei, plină de entuziasm.”  Entuziasmul era o 
directivă venită de la împărat, pe care corpul 
ofițeresc, în imensa majoritate maghiar și german, 
nu trebuia decât să o execute.
 Nu poate fi însă tăgăduit nici entuziasmul 
sincer al unor români, entuziasm ce venea pe mai 
multe filiere. Unii dintre ei, cum ar fi ofițerii de 
carieră, funcționarii înrolați etc., își aveau 
destinele legate de statul dual și erau bine integrați 
societății acestuia. Marea lor majoritate nu 
cunoscuseră războiul și se credea că acesta se va 
rezuma la o demonstrație de forță de câteva luni, 
care, odată încheiată, va aduce beneficii românilor 
înrolați.
 Dincolo de toate acestea, românii cântă și 
la momente tragice. Speranțele și optimismul 
legat de război a unora, atmosfera triumfalistă și 
mobilizantă cultivată de propagandă, coerciția 
autorităților militare și polițienești, nu pot anula 
însă nota de resemnare și fatalism ce domina 
sentimentele majorității țăranilor soldați, târâți 
într-un război ce nu era al lor, nu-l înțelegeau și nu-
l cunoșteau. 
 Lipsa de coeziune în rândurile armatei 
austro-ungare, datorată caracterului multietnic, nu 
era un secret pentru Marele Stat Major, fiind 
remarcată ca o slăbiciune majoră, încă pe la 1907, 
de către generalul Conrad von Hoetzendorf. 
Lucrul e constatat și de oficialități germane, 
precum ministrul de externe von Jagow, la 
începutul războiului, sau mareșalul Hindenburg, 
după înfrângerile suferite de austro-ungari la 
Lemberg și în Galiția, fapt ce-i făcea să pună serios 
sub semnul întrebării capacitatea de luptă a 

 6armatei austro-ungare.  Adăugând la această 
principală cauză dotarea și nivelul de instrucție net 

inferioare celor germane, marile pierderi suferite 
pe front se pot explica fără a face referire la 
valoarea combativă a trupelor rusești, care lăsa și 
ea mult de dorit, argumentul forte al armatei țariste 
fiind cel numeric. Toate acestea, cumulate, explică 
de ce în primele optsprezece zile de luptă cu rușii, 
armata austro-ungară pierde 25.000 morți și răniți 
precum și 100.000 prizonieri. Situația pare să se 
redreseze în 1915, însă, în timpul ofensivei lui 
Brusilov, mai cad prizonieri la ruși 17.000 ofițeri 
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și 113.000 soldați.
 Modul în care a decurs mobilizarea și 
trimiterea pe front a românilor din imperiul 
dunărean indică folosirea războiului, de către 
autoritățile maghiare, ca mijloc pentru reglarea 
chestiunii naționale în Transilvania, pe linia 
creării unui stat cu o singură națiune, cea 
maghiară. Jocul cifrelor indică existența unui 
asemenea plan, chiar dacă acesta n-a fost niciodată 
recunoscut. Din cei 484.374 români mobilizați în 
armata austro-ungară, 92,4% dintre ei au fost 
trimiși în prima linie, mai precis 449.796, procent 
mult superior oricărei alte națiuni, dintre cele 
patrusprezece, care compuneau populația Austro-
Ungariei. Folosirea regimentelor majoritar 
românești drept carne de tun este indicată și de 
cifrele ce arată pierderile suferite de etnicii români 
din armata austro-ungară: 41.739 morți în prima 
linie, 11.275 morți în urma rănilor, 29.839 
dispăruți, la care se mai adaugă 25.406 invalizi. 
Numărul morților și dispăruților se ridică la un 
procent de 15,9 % din totalul trupelor mobilizate, 

8media pe armata imperială fiind de 9,5%.  Pentru a 
ilustra hecatombele prin care au trecut cele 14 
regimente formate în majoritate din români și 
trimise pe frontul din Galiția, este suficient de 
amintit cazul Regimentului 23 honvezi, care, 
dintr-un efectiv de 3.500 militari, la 29 noiembrie 

 91914 mai avea 170.
 În acest climat de ,,entuziasm” de la 
începutul războiului, românii încearcă să evite 
frontul, dezertând sau fugind înainte de 
încorporare, individual sau în grup. O parte din ei 
rămân în țară, ceilalți trec la ruși sau în România. 
Cei care rămân în ,,patria comună” se vor ascunde 
de autorități, în special în zonele împădurite sau pe 
la cunoscuți. Cei din păduri, a căror număr se va 
îngroșa cu cei veniți în permisie și care nu se mai 
întorc la unități, spre sfârșitul războiului nu vor 
ezita să se confrunte cu autoritățile care-i căutau. 
Numărul acestor ,,cadre verzi” era aproximat de 
jandarmeria maghiară la 38.000 în 1916, pentru a 

 10ajunge la 81.000 în 1917.  Dacă cifrele nu sunt 
exagerate rezultă din ele că numărul dezertorilor 
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rămași în țară reprezenta aproximativ 15% în 
raport cu numărul efectivelor mobilizate. 
 În ceea ce-i privește pe fugarii și dezertorii 
care ajung în România, numărul lor se ridica la 

11
26.251 în 1915 , pentru ca intrarea României în 
război să ducă la o creștere masivă a dezertărilor la 
români și la ruși, acestea ridicându-se la 38.869, 
fapt ce generează o redislocare a regimentelor 

 12
românești, în special pe frontul italian.  Ilustrative 
p e n t r u  a c e s t e  d e z e r t ă r i  s u n t  c a z u r i l e 
sublocotenenților Petre Nemoianu și Victor 
Deleu, care trec la ruși împreună cu companiile ce 
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le comandau, primul în 1914, al doilea în 1915.
 Majoritatea prizonierilor români se aflau 
în Rusia, întrucât pe frontul rusesc fuseseră 
dislocate majoritatea celor aproape o jumătate de 
milion de soldați români din armata austro-
ungară. Imensul sistem concentraționar din Rusia, 
destinat găzduirii numărului foarte mare de 
prizonieri, a constituit laboratorul în care s-a 
inițiat și apoi pus în practică experimentul 
constituirii de unități de voluntari, care să fie 
trimiși înapoi în luptă, împotriva fostei lor patrii 
sau, dacă nu, cel puțin împotriva Puterilor 
Centrale, pe alte fronturi. Autoritățile ruse au știut 
bine să speculeze tendințele centrifuge ale 
naționalităților din dubla monarhie, au tutelat și, 
foarte probabil, au inițiat acest demers.
 Continuând deja tradiționala politică 
p a n s l a v i s t ă ,  u n u l  d i n t r e  c a t a l i z a t o r i i 
expansionismului rus spre Europa Centrală și de 
Sud-Est, rușii au acordat prizonierilor de origine 
slavă un tratament preferențial, permițându-le de 
timpuriu să se organizeze ca voluntari. Fără a avea 
un stat național la care să se raporteze, aflați între 
austrieci și nemți, cehii s-au îndreptat spre Rusia, 
unde au evadat ori s-au refugiat în masă. Ocrotiți 
de autoritățile țariste, care le asigurau legătura cu 
organizațiile cehe și slovace din Occident, unde 
activau Masaryk sau Benes, cehii au pus în 
funcțiune un vast aparat de propagandă, ale cărui 
rezultate vor culmina cu organizarea unui congres 
național, la Kiev, în 1917, unde se hotărăște 
înființarea statului cehoslovac. Subunități cehe 
luptau pe front alături de trupele țariste încă din 
1914, iar în 1916 aveau deja mari unități de tipul 

 14regimentului, iar ulterior, brigăzii.
 Aceste lucruri au trebuit precizate, întrucât 
contactul cu structurile organizatorice ale cehilor 
și slovacilor n-a furnizat românilor doar un model, 
o sursă eficientă de inspirație, ci a fost și o 
constantă a întregului demers de destructurare a 
imperiului dualist și de desăvârșire a statului 
național, în care o parte din românii ardeleni, și nu 

numai, s-au lansat, atât pe teritoriul Rusiei cât și în 
Occident. Considerați a fi ortodocși în masă de 
către autoritățile rusești, foarte mulți prizonieri 
români au avut șansa să fie distribuiți în lagăre cu 
slavii, putând astfel să preia, în special de la cehi, 
modelul organizatoric, propagandistic și 

 15
petiționar al acestora.  Ceilalți prizonieri români 
n-au avut aceeași șansă. Internați în lagăre alături 
de unguri sau germani, au cunoscut persecuții mai 
intense decât chiar în timpul când erau soldați pe 
front. Continuând să fie sub autoritatea acelorași 
ofițeri unguri sau austrieci, pe care autoritățile 
ruse îi foloseau ca personal administrativ al 
lagărelor, românii s-au bucurat în continuare de 
disprețul și acuzațiile de trădare ce li se aduceau, 
de cele mai proaste rații alimentare, dar și de cele 
mai grele munci, de cenzurarea corespondenței, de 
nerecunoașterea gradelor ofițerești inferioare, de 
interdicția oricărei forme de organizare. Separarea 
de unguri și austrieci a fost mereu cerută în 
memoriile către autorități, iar atitudinea ofițerilor 
unguri, în special, a fost un imbold puternic spre 

 16voluntariat.
 Situația prizonierilor români din Rusia 
mai era complicată și de neutralitatea României, 
care nu putea primi în armata sa voluntari 
proveniți din rândurile prizonierilor austro-
ungari, fapt ce ar fi compromis acest statut, în timp 
ce autoritățile ruse ofereau doar posibilitatea 
încorporării românilor voluntari în unitățile de 
slavi, ce acționau în armata rusă, în nici un caz 
formarea de unități românești. Revenind la 
România, existase încă de la începutul războiului 
proiectul înființării unei legiuni ardelene, proiect 
promovat de generalul pensionar Ștefan Stoica, 
care nu s-a concretizat decât în sensul înregistrării 
refugiaților transilvăneni în regat, a căror număr 
era la sfârșitul lui 1915 în jurul cifrei de 30.000. În 
schimb, statul român a acceptat înrolări 
individuale și formarea unor tineri în școlile de 
ofițeri, ridicând numărul voluntarilor ardeleni din 
armata română la 20.000, în preajma intrării 

 17României în război.
 S ingur i i  ca re  au  acorda t  a t en ț i e 
problematicii prizonierilor, încă de la început, au 
fost tot transilvănenii, cei refugiați în România. 
Înțelegând rolul determinant pe care îl are 
propaganda în asemenea situații, Liga pentru 
Unitatea Politică a Tuturor Românilor își 
deschide un birou de presă la Petrograd, unde, pe 
lângă o intensă propagandă națională, difuzează 
car te  ș i  presă  românească în  rânduri le 
prizonierilor. Efectele se vor vedea destul de 
repede. În vara lui 1915, un grup de ofițeri, printre 
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care și Eugen Goga, semna în numele a cinci sute 
de prizonieri aflați în regiunea Tomsk, documentul 
numit Apel către Țara Românească, în care cereau 
eliberarea lor de către autoritățile ruse și 
încadrarea ca voluntari în armata română. 
Propaganda națională este intensificată de foști 
prizonieri, care, odată eliberați, se stabilesc în 
România. Puternice emoții stârnesc cărțile 
publicate de Eugen Goga și Octavian Tăslăuanu în 

 18
care aceștia își povestesc experiența lor de front.
 Intrarea României în război a proiectat 
într-o altă lumină problematica organizării 
prizonierilor. Rapiditatea cu care s-au desfășurat 
evenimentele în vara și toamna lui 1916 n-a 
permis guvernului român să se concentreze pe 
această temă. La 1 septembrie 1916, refugiați 
transilvăneni și bucovineni înaintau autorităților 
române un document prin care cereau formarea de 
regimente românești în rândurile prizonierilor din 
Rusia și aducerea lor pentru a lupta alături de 
armata română, document semnat de: Vasile 
Lucaciu, Octavian Goga, Ioan Nistor, Octavian 
Tăslăuanu, Iorga Toma, Dimitrie Marmeliuc, 

 19Vasile Dovadă, Onisifor Ghibu și Ioan Moța.  În 
Rusia, Victor Deliu primește de la autorități, în 

vara lui 1916, autorizația de a vizita lagărele în 
care erau prizonieri români, în regiunile Volga și 
Urali, în vederea organizării lor. În ziua de 1/14 
septembrie 1916, Marele Stat Major al armatei 
ruse emitea autorizația de concentrare a 

 20
prizonierilor români la Darnița.
 Nu vom insista asupra complicatelor 
proceduri birocratice ce-au însoțit recrutarea pe 
teritoriul rusesc a celor 396 ofițeri și 9721 soldați, 
majoritatea dintre ei compunând cele 15 eșaloane 
ce-au ajuns în România între 3 iunie 1917 și 2 

21
ianuarie 1918 , ci vom rămâne concentrați asupra 
stărilor de spirit încercate de prizonieri în cadrul 
acestui demers. La 13 aprilie 1917 are loc la 
Darnița o adunare națională care elaborează un 
memoriu manifest, semnat de 250 ofițeri și tot 
atâția subofițeri și soldați, ce afirmă dreptul 
românilor de a-și decide singuri soarta, iar rolul 
Corpului Voluntarilor Români era acela de a 
contribui la unirea tuturor românilor într-un singur 
stat independent. Trimis guvernelor de la Iași și 
Petrograd, sovietelor și legațiilor diplomatice, 
manifestul de la Darnița anticipa evoluțiile din 

 221918, ce-au dus la dispariția Austro-Ungariei.
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,,Preoți	cu	crucea-n	frunte,	căci
oastea	e	creștină...''	(I)	

Pr.	prof.	Gheorghe-Radu	SĂLĂGIAN

În prejma declanşării Primului Război 
Mondial (1914-1918), toate marile state europene 
aveau în armatele lor, ce vor deveni beligerante, 
structuri bine conturate, oficiale, privind asistenţa 
religioasă a combatanţilor, ca o condiţie sine qua 
non a formării şi menţinerii moralului ridicat al 
acestora.

Potrivit unor relatări din epocă, în armata 
germană, spre exemplu, „s-a pus mare preţ pe 
educaţia sufletească a ostaşului. Afară de un 
personal bisericesc numeros şi bine pregătit, 
pentru sarcina de educatori sufleteşti ai ostaşilor, 
corpul ofiţeresc, şi mai ales cel superior, se 
interesează de aproape pentru pregătirea 
sufletească a oştirii”. La fel, în armata franceză, 
unde „afară de preoţii de armată, acolo şi ofiţerii 
se ocupă de această cerinţă militară”. Potrivit 
aceloraşi surse, în Rusia „educaţia oştirii se face 
cu mare îngrijire de cler şi de şefii de armată” în 
sensul că ,,la toate unităţile mari şi mici de armată 
e [câte] un preot; până şi pe fiecare vas mare de 
război din o escrodă este un preot'', iar preoţii de 
armată sunt puşi sub conducerea unui protopop de 
armată, care face parte din Sinodul rusesc, deşi nu 
este arhiereu”. Mai mult, în Rusia erau ,,mii de 
călugări şi călugăriţe din mânăstirile ruseşti care 
au fost pregătite pentru Crucea Roşie şi aduc un 
mare  servic iu  armatei  ca  inf i rmier i  ş i 
brancardieri''.

În ceea ce priveşte Armata Română, trebuie 
spus că după războiul din 1877-1878, dintr-o 
economie prost înţeleasă, s-a redus drastic 
numărul confesorilor militari şi abia în campania 
din 1913, la mobilizare, au fost desemnaţi preoţi 
la fiecare regiment şi formaţiune de sine 
stătătoare. Cu toate acestea, trebuie spus, în 
preajma declanşării Primului Război Mondial, în 
Armata Română situaţia, în acest sens, nu era de 
loc satisfăcătoare. Măsurile, atâtea câte s-au 
întreprins, au fost la iniţiatica Bisericii şi nu a 
Armatei, care, în perioada neutralităţii (1914-

1915) a tergiversat sau a respins multe dintre 
propunerile Bisericii. Mai mult, nu a existat nici o 
lege adoptată de Corpurile legiuitoare ale 
Regatului României prin care să se reglementeze, 
ca în alte ţări, statusul social al preoţilor mobilizaţi 
în caz de război, necum acela în timp de pace.

Vrednicul de pomenire mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei, Pimen Georgescu (1853-
1934; mitropolit: 1909-1934), în şedinţa Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 16 mai 
1915, sesizând carenţele de organizare a preoţilor 
de armată, a făcut o amplă Propunere în şapte 
puncte, care, aprobată cu unanimitate de voturi, a 
devenit decizie sinodală, cu obligativitatea 
Bisericii de a o aplica în litera şi spiritul ei. În 
aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod l-a ales ca 
protoiereu/protopop al preoţilor de armată pe 
preotul iconom Constantin Nazarie (1865-1926), 
profesor universitar de Teologie Morală la 
Facultatea de Teologie a Universităţii din 
Bucureşti, învestindu-l cu răspunderea de a 
organiza Serviciul Religios al Armatei Române în 
cel mai scurt timp posibil. Acesta a relatat 
dezbaterile îndeplinirii acestei grele răspunderi 
într-un simplu Referat asupra activităţii preoţilor 
de armată în campania din 1915-1918, datat: 
Bucureşti, 25 decembrie 1918. Propunerea făcută 
de Mitropolitul Pimen Georgescu în şedinţa 
Sfântului Sinod din 16 mai 1915 solicita 
episcopiilor şi mitropoliilor ţării să dea Armatei, 
„după cererea Ministerului de Război, preoţi 
trebuincioşi în timp de pace şi în timp de război. 
Aceşti preoţi vor fi titraţi în teologie, cu aptitudini 
pentru păstoria militară şi nu vor avea vârsta mai 
mare de 45 de ani şi nici mai mică de 30 de ani''. La 
punctul al treilea se preciza: ,,Odată făcută 
numirea unui preot în serviciul Armatei (prin 
decizia Ministerului de Război), el intră sub 
regimul legilor militare, asimilându-se în corpul 
ofiţeresc şi având spuntamentele (însemnele la 
vedere, conform verbului spunta (arhaism) = a se 

          oto:
          „Preoţii, în vremi aşa grele, au dat dovezi de o abnegaţie, de un curaj, de un spirit de jertfă şi de o 
activitate aşa de înţeleaptă, spornică şi folositoare, că şi-au atras admiraţia şi respectul tuturor 
militarilor, asigurându-şi locul de cinste în rândurile lor şi devenind element absolut indispensabil, cum 
şi este”.

(Protoiereu Constantin NAZARIE - Şeful Serviciului religios al Armatei, 25 decembrie 1918.)
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ivi, a apărea) ofiţerului locotenent''. De asemenea, 
la punctele patru şi cinci se stipula: ,,Preoţii de 
armată, în timpul mobilizării însoţesc trupele 
oriunde vor merge, dând poveţe pastorale 
militare, ce se impun de împrejurări şi făcând 
serviciile religioase fără ezitare. În timpul 
mobilizării toţi preoţii de armată primesc 
instrucţiuni din partea arhimandritului, anume 
numit pe lângă Marele Cartier al Armatei şi stau 
sub conducerea lui în ceea ce priveşte serviciul 
preoţesc. Numirea acestuia se face de Ministerul 
de Război, după recomandarea Sfântului Sinod, 
prin preşedintele său”.

La ultimul punct, al şaptelea, amintita 
propunere preciza că: ,,Această propunere, 
devenită decizie a Sfântului Sinod, se va urma 
până la facerea unei legi, în care scop se va cere 
Onoratului Guvern şi prea sfinţiţilor episcopi şi 
mitropoliţi'' fapt ce avea să se împlinească abia în 
anul 1921, când Corpurile legiuitoare ale 
României întregite au votat Legea pentru 
o r g a n i z a r e a  c l e r u l u i  m i l i t a r,  c a r e  a 
permanentizat preoţii militari în Armata Română 
şi a instituit Episcopia militară, cu episcop ce a 
purtat titlul ,,Episcop de Alba Iulia'' şi gradul 
militar de general de brigadă.

Nu vom intra în detaliile organizării 
Serviciului Religios al Armatei Române sub 
îndrumarea protopopului Constantin Nazarie, în 
anii 1915-1916, şi nici în dezvoltarea activităţii 
administrative şi îndrumătoare a acestuia în 
campaniile anilor 1915-1919, chestiuni 
prezentate pe larg în Referatul amintit. Vom  
prezenta doar câteva aspecte esenţiale, 
lămuritoare în context. Primul şi poate cel mai 
important aspect este alcătuirea instrucţiunilor 
necesare preoţilor de armată, tipărite şi difuzate 
sub titlul Instrucțiuni asupra atribuţiilor 
preoţilor de armată, cuprinzând o Introducere, 
trei titluri,  şapte capitole şi o anexă. De precizat 
că, aceste Instrucţiuni au fost aprobate de Sfântul 
Sinod „aproape nemodificate”, cum notează 
protopopul Constantin Nazarie, precum şi 
Ministerul de Război, care, prin Marele Stat 
Major, „schimbă forma instrucţiunilor”, în sensul 
că „de unde erau alcătuite în articole, lucru foarte 
lesnicios pentru consultare şi aplicare, au fost 
transformate în capitole”. Un lucru bun de 
remarcat este acela că cei ce le-au transformat - 
precizează aceeaşi sursă - nu au intervenit în text, 
întrucât „tot ce se putea provoca, prevăzusem eu 
până în cele mai mici detalii”. Aceste instrucţiuni 
s-au tipărit în octombrie 1915, prin grija Marelui 
Stat Major, dar au fost puţin cunoscute în armată 

de către comandanţii de unităţi şi mari unităţi, 
dovadă că, în avalanşa evenimentelor, sosiseră 
mult prea târziu, chestiunile strict militare având 
prioritate. Acurateţea cu care au fost alcătuite 
respectivele Instrucţiuni l-au îndreptăţit pe 
protopopul Constantin Nazarie să afirme: „în 
timpul războiului, cu toată varietatea de situaţii, n-
am ieşit o singură dată din litera şi spiritul lor, şi n-
am avut vreun caz care să nu fie prevăzut de ele”.

Un alt aspect vizează alcătuirea de către 
Protopopul Constantin Nazarie, concomitent cu 
elaborarea instrucţiunilor amintite, a zece 
cuvântări „menite a da preoţilor un model de felul 
cum trebuie să vorbească trupei în diferite 
ocaziuni şi situaţii de război”. Cele zece subiecte 
erau: Ce înseamnă să fii soldat?; Drapelul; De ce 
trebuie să ascultăm superiorii?; La ce foloseşte 
omului şi ostaşului ajutorul lui Dumnezeu?; 
Trezvia (trezvie/trezire = starea celui treaz, veghe; 
arhaism) şi militarul; Vorbire la declararea stării 
de război; Vorbire înainte de a începe lupta; 
Vorbire la câştigarea de victorie; Vorbire la 
încurajare în caz de pierdere de luptă; Vorbire la 
înmormântarea unui ostaş în vreme de război. De 
precizat că aceste cuvântări au fost aprobate de 
Sfântul Sinod şi s-au tipărit pe cheltuiala 
protopopului Constantin Nazarie, fără nici un fel 
de sprijin din partea Marelui Stat Major, nici 
măcar acela de a fi difuzate în armată.

Un ultim aspect esenţial l-a constituit 
adunarea preoţilor mobilizabili pe eparhii, la 
sediul acestora, în baza propunerii protopopului 
Constantin Nazarie şi hotărârea Sfântului Sinod 
nr. 2216 din 2 iunie 1916, unde „consfătuirile 
avute cu ei au fost de cel mai mare folos şi au 
contribuit măcar în parte la pregătirea lor”. 
Întrunirile au avut loc în toate eparhiile din 
Regatul României (Moldova şi Muntenia), mai 
puţin în eparhia Dunării de Jos, cu sediul la Galaţi, 
întrucât a fost programată pe data de 16 august 
1916, iar intrarea României în război a avut loc în 
ziua precedentă.

În campania anilor 1916-1918, în baza 
ordinelor Marelui Stat Major, au fost mobilizaţi în 
total 252 de preoţi. Din aceştia, doi nu au 
funcţionat efectiv, iar 46 au fost demobilizaţi 
pentru diferite motive. Au fost încadraţi la 
regimente, la brigăzi independente, precum şi la 
ambulanţele sanitare ale diviziilor sau la spitalele 
mobile un număr de 204 preoţi. De precizat că din 
numărul total de 252 de preoţi mobilizaţi, 135 
(53,57%) - erau licenţiaţi în teologie, 10 
absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, 70 cu 
seminarul complet (opt clase), 10 cu patru clase 
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seminariale, 11 cu câte două sau trei clase 
secundare, iar 6 cu studii neidentificate 
(prizonieri etc.). De asemenea, la sfârşitul 
campaniei din anii 1916-1918, din totalul celor 
204 preoţi mobilizaţi pe front, au fost ca pierderi 
de război un număr de 30 de preoţi (14,70%), din 
care 5 morţi, 6 răniţi, 19 dispăruţi  (prizonieri 
etc.). În anul 1918, la trupele din Basarabia au 
rămas mobilizaţi 40 de preoţi. Un număr de 147 de 
preoţi au fost avansaţi la gradul de căpitan, 
asimilat în perioada 15 iunie 1917 - 1 mai 1918. 
Ulterior au mai fost avansaţi încă 5 preoţi.

De precizat, în context, că protopopul 
Constantin Nazarie a funcţionat ca şef al 
Serviciului Religios al Armatei în gradul de 
colonel asimilat, iar ajutorul său, preotul Vasile 
Pocitan (1870 - 1955; din 1929 arhiereul 
Veniamin Pocitan), în gradul de maior asimilat.

Prezenţa preoţilor în structurile mobilizabile 
ale Armatei Române, îndeosebi la începutul 
campaniei din anii 1916-1918, a fost privită cu 
suspiciune şi chiar cu respingere de către corpul 
ofiţeresc: ,,Ce mai caută şi popa acesta pe aici!'', 
peremtorie (de necombătut) a faptului că din 
neglijenţa Marelui Stat Major, Serviciul Religios 
al Armatei nu a fost organizat încă din timp de 
pace, cum era în armatele statelor beligerante. 
Între altele, seminariştii, studenţii şi licenţiaţii în 
t e o l o g i e ,  c o n s i d e r a ţ i  c l e r i c i ,  î n  b a z a 
dispoziţiunilor Ministerului de Război, au fost 
repartizaţi la formaţiunile sanitare ale Armatei, fie 
în zona frontului, fie în spatele frontului. La multe 
spitale, pe lângă faptul că au fost ridiculizaţi, au 
fost trataţi inuman şi incorect cu gradul lor de 
pregătire şi scopul pentru care au fost mobilizaţi, 
cu spălatul pe jos, curăţirea closetelor, ş.a. 
Serviciile cele mai grele şi însoţite de pericole 
(transportul decedaţilor de tifos exantematic ş.a.), 
au fost încredinţate lor şi ei şi-au făcut datoria, 
răbdând, iar alţii dându-şi obştescul sfârşit pentru 
binele comun. Nefiind gradaţi, au fost trataţi în 
consecinţă, ca simpli combatanţi, nu numai la 
corvezi, ci şi ca hrană, îmbrăcăminte, cazare etc. 
La sesizările pe această linie făcute de protopopul 
Constantin Nazarie, de cele mai multe ori 
răspunsul Marelui Cartier General a fost negativ. 
„În ceea ce priveşte asimilarea lor cu plutonierii, 
aceasta nu se poate admite, conform hotărârii 
ministeriale, în nici un caz”.

Este acesta doar un exemplu care atestă 
marile greutăţi traversate de Serviciul Religios al 
Armatei în campaniile anilor 1916-1918, cu o 
categorie de clerici, alţii decât cei 252 de preoţi 

mobilizaţi, care, de la începutul campaniei - cum 
s-a mai arătat - au avut gradul militar de 
locotenent asimilat. Dar şi aceştia, abia pe măsura 
afirmării lor ca indispensabili pentru întărirea 
moralului soldaţilor, au fost pe deplin acceptaţi, şi 
în cele din urmă, chiar veneraţi de către 
comandanţi şi de ofiţeri, nu numai de trupă. Spre 
exemplu, la 10 aprilie 1918, generalul de Corp de 
Armată adjutant Constantin Prezan, fost Şef al 
Statului Major General, însărcinat cu comanda 
Armatei Române, aflat în vizită la Serviciul 
Religios, a spus, între altele: „Preoţii şi-au făcut 
mai mult decât datoria şi este o cinste pentru cler, 
care alături de ostaşi, a dat mai mult decât i-am 
cerut noi pentru Ţară şi Neam”.

Această apreciere a generalului Prezan era o 
recunoaştere dintre cele mai autorizate şi pe 
deplin meritată a eforturilor prestate de preoţii 
mobilizaţi în Marele Război pentru făurirea 
României Întregite. De fapt, această apreciere 
încununa suita caracterizărilor elogioase cu care 
comandanţii de unităţi şi mari unităţi, au venerat 
în scris preoţii pe care i-au avut în subordine .

Vorbind despre jertfa preoţilor mobilizaţi în 
Războiul Întregirii Neamului avem în vedere atât 
jertfa supremă - sacrificiul vieţii în condiţii de 
război, pe front -, cât şi dăruirea de sine, abnegaţia 
fără seamăn şi spiritul de jertfă în îndeplinirea 
datoriei lor pe front, în tranşee, alături de ostaşi. 
La 8 iulie 1921, în şedinţa Senatului României, 
ministrul de Război, generalul Ioan Răşcanu, în 
Expunerea de Motive la  Legea pentru 
organizarea clerului militar - prima lege de acest 
gen în istoria Bisericii şi a Armatei - a spus, printre 
altele: „Armata noastră, care a luptat în condiţiuni 
extrem de grele, cunoscute îndeajuns de domniile 
noastre, graţie pregătirii ei sufleteşti a putut să 
înfrunte cele mai grele timpuri şi să treacă 
neatinsă pe lângă flagelul teribil al bolşevismului, 
care a prins în focul său şi mistuit formidabila 
armată rusească. Această pregătire sufletească 
este de netăgăduit că în mare parte îşi are obârşia 
în sentimentele religioase cu care a fost înzestrat 
românul în toate timpurile şi care l-a ajutat şi 
salvat în timpurile de restrişte. Sentimentul 
religios a fost veşnic cald în sufletul soldatului 
nostru, căci preoţimea militară care a însoţit 
armata în tot timpul războiului a fost mai presus 
de orice laudă şi ca adevăraţi apostoli preoţii nu au 
părăsit un moment postul lor sfânt de onoare, 
ajutând ofiţerimea spre a putea duce la glorie 
trupele noastre”. 

(Aici îmi permit să fac o paranteză. La cele 
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relatate de generalul Ioan Răşcanu, ar trebui să ia 
aminte şi conducătorii actuali ai Armatei Române. 
Există preoţi în armată după 1990, dar puţini. Ar 
trebui reînfiinţată Episcopia Armatei şi fiecare 
unitate militară să aibă un preot. Sigur, se va pune 
preblema veşnică a bugetului de stat, care este tot 
timpul insuficient, dar în 1948, locul preotului în 
armată a fost luat de un ofiţer - secretar de partid 
pe unitate, la care i se mai zicea şi locţiitor politic, 
care îndoctrina, atât cadrele cât şi militarii cu 
politica partidului din care nu înţelegeai aproape 
nimic şi atunci nu se punea problema bugetului. 
Ca să avem o armată bine pregătită, resursa 
umană, adică militarii de toate gradele şi funcţiile, 
trebuie să fie pregătiţi şi sufleteşte în ceea ce 
priveşte credinţa în Dumnezeu, deoarece 
militarul, aşa profesionist cum este el astăzi, când 
intră în misiune, nu ştie niciodată dacă se mai 
întoarce viu la familie şi atunci, prin intermediul 
preotului militar, el poate fi tot timpul pregătit 
pentru momentul morţii, dar mai mult decât atât, 
prin credinţa în Dumnezeu şi ajutorul Lui, poate 
să scape cu viaţă. Prin existenţa preotului în 
unitate, s-ar reduce, atât numărul abaterilor 
disciplinare ale militarilor, cât şi sinuciderile, 
sinuciderea fiind un păcat foarte grav. Mie mi-a 
fost foarte greu în armată, plecând să-mi satisfac 
stagiul militar obligatoriu în perioada ianuarie 
1986 - mai  1987 la unităţile militare 0396 
Bucureşti şi 0716 Şomcuta Mare unde mi-am 
satisfăcut cea mai mare parte din serviciul militar, 
f i ind crescut în credinţa în Dumnezeu, 
frecventând regulat biserica din satul natal 
Gerăuşa şi cu dorinţa de a mă face preot, dintr-
odată, duminica să nu mai poţi merge la biserică, 
să te rogi seara cu capul sub pătură, pentru că în 

acea vreme asistenţa religioasă era interzisă, noi 
fiind îndoctrinaţi cu lecţii politice. Acelea ne 
plăceau, doar pentru că atâta timp nu făceam 
instrucţie!).

Într-adevăr, faptele preoţilor mobilizaţi şi 
aflaţi pe front în Războiul Întregirii Neamului 
sunt impresionante, unele de un eroism copleşitor 
(vezi Protosinghelul Justin Şerbănescu, distins cu 
Ordinul Militar „Mihai Viteazul” clasa a III-a). 
Numai o lucrare de sine stătătoare - când se va 
scrie - le-ar putea cuprinde. Iată numele preoţilor 
morţi, răniţi şi dispăruţi în Marele Război. Morţi: 
preoţii: Armăşescu N., de la Regimentul 2 
Vânători; Bârlogeanu D., de la Regimentul 51/52 
Infanterie; Rătescu I., de la Brigada 11 Roşiori; 
Cerbulescu I., de la Spitalul evacuare nr. 1; 
Ghibescu C., de la Ambulanţa Diviziei I-a. 
Răniţi: preoţii: Gârlănescu N., de la Brigada 4 
Artilerie; Baculescu H., de la Brigada 1 Călăraşi; 
Grigorescu I., de la Brigada 8 Artilerie; Dicu P., de 
la Regimentul 45 Infanterie; Ionescu D., de la 
Regimentul 28 Infanterie; Mironescu I., de la 
Regimentul 16 Infanterie. Dispăruţi (prizonieri, 
etc.): preoţii: Florescu I. Dâmboviţa; Popescu 
Belizarie; Dumitrescu Marin; Şerbănescu Justin; 
Popescu Lazăr (rămas în teritoriul ocupat); 
Mărculescu Em., Furnică V.N., Stoicescu A., 
Sadeanu C., Pârligras T., Popescu A., Jugureanu 
Gh., Popa Marin. Doar cercetarea arhivelor va 
putea clarifica pe deplin situaţia lor, sub toate 
aspectele, în timp de război.

În numărul următor voi relata fapte şi 
împrejurări semnificative din activitatea de pe 
front a unora dintre preoţii mobilizaţi, extrase din 
Referatul deja citat al protopopului Constantin 
Nazarie.
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    nul acesta aniversăm 560 de ani de la 
urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare, 
domnul Modovei (1457 – 1504), om politic și 
diplomat strălucit, comandant de oaste ilustru și 
priceput strateg, gospodar, unificator, sprijinitor 
al culturii, însemnat ctitor de așezăminte, 
reîntemeietorul Moldovei, simbol al luptei pentru 
independență a românilor și creștinătății. Ștefan 
cel Mare  a fost cel mai important domnitor al 
Moldovei. În timpul domniei sale, statul 
românesc de la est de Carpați a atins perioada de 
apogeu.
 Tatăl lui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea, 
domn al Moldovei între anii 1449 și 1451, era fiul 
nelegitim al lui Alexandru cel Bun și frate cu 
Iliaș, Ștefan al II-lea, Petru al II-lea și Petru Aron. 
Ștefan cel Mare și-a petrecut copilăria sub 
supravegherea atentă a mamei sale, Oltea-Maria. 
De la moartea lui Alexandru cel Bun, urmașii lui 
luptaseră între ei pentru tron, ceea ce contribuise 
la slăbirea puterii centrale. Bogdan al II-lea, 
primejduit de frații săi, se refugiază împreună cu 
soția și  copiii  la rudele soției  în Țara 
Românească. Preocupat să formeze și să mențină 
un front antiotoman, Iancu de Hunedoara îl 
sprijină pe Bogdan al II-lea să ocupe tronul 
Moldovei (martie-octombrie 1449) împotriva lui 
Alexăndrel (fiul lui Iliaș) care, ca domnitor, era 
slab și la dispoziția panilor polonezi. Bogdan al 
II-lea ia tronul prin luptă, învingând oștile lui 
Alexăndrel la Tămășeni (octombrie 1449) și a 
intrat victorios în Suceava. El s-a dovedit un 
capabil conducător de oaste, trezind admirația lui 
Ștefan, care s-a aflat alături de tatăl său. Bogdan 
al II-lea a fost preocupat de întărirea puterii 
centrale și înflorirea Moldovei, dar în anul 
următor (1450) Alexăndrel revine cu ajutor 
polonez pentru a-și relua domnia și este înfrânt 
din nou în bătălia din Codrul Crasnei (septembrie 
1450). Ștefan are din nou prilejul să învețe din 
tactica militară a tatălui său, însă, pe când se 
găsea la o nuntă în localitatea Reușeni, Bogdan al 
II-lea este surprins de fratele său Petru Aron și 
ucis mișelește (octombrie 1451). Tânărul Ștefan 
este nevoit să ia drumul pribegiei și ajunge la 
curtea lui Iancu de Hunedoara. Împreună cu vărul 

său Vlad Țepeș, se maturizează sub oblăduirea 
voievodului Transilvaniei și amândoi se 
pregătesc să ia domnia Țărilor Române. În 
primăvara lui 1457 îl aflăm pe Ștefan la curtea lui 
Vlad Țepeș (care luase domnia cu un an înainte) 
și cu un corp de oaste dat de acesta intră în 
Moldova. I se alătură oameni din Moldova și 
întâlnește oștile lui Petru Aron pe care îl înfrânge 
la Doljești, pe Siret, la 12 aprilie 1457. Petru Aron 
fuge în Polonia. La 14 aprilie 1457, pe locul 
numit „Direptate”, Adunarea țării îl proclamă 
domnitor și mitropolitul Kir Teoctist îl unge, cu 
voia întregului norod al Moldovei.
 În politica internă, Ștefan cel Mare a acționat 
în vederea întăririi autorității domnești și a 
instituțiilor statului. Astfel, domnitorul a urmărit 
limitarea puterii marii boierimi, iar în Sfatul 
domnesc a introdus oameni de încredere și i-a 
înlăturat pe cei care erau considerați nesiguri. 
Reprezentanții domniei în ținuturi și cei din 
fruntea cetăților (precum pârcălabii) au căpătat 
puteri sporite.
 Pe plan central, un rol deosebit de important 
în timpul lui Ștefan cel Mare l-a avut portarul 
Sucevei, comandant al oștirii. Domnitorul s-a 
preocupat atât de refacerea domeniului domnesc, 
cât și de întărirea economică a țării. O atenție 
deosebită a fost acordată comerțului, negustorii 
brașoveni, ca și cei din Polonia și Ungaria, 
bucurându-se de privilegii comerciale.
 Domnitorul a luat măsuri pentru întărirea 
capacității de apărare a țării, conștient fiind de 
pericolele care puteau veni din exterior. În acest 
sens, a dispus de „oastea cea mică”, iar în caz de 
primejdie majoră putea convoca „oastea cea 
mare”, din care făceau parte toți locuitorii apți de 
luptă ai țării. Documentele menționează că 
„oastea cea mică” era formată din 10.000 – 
15.000 de oșteni (luptători de elită), iar „oastea 
cea mare” putea ajunge la un efectiv de 40.000 de 
luptători. Oastea lui Ștefan cel Mare a fost dotată 
și cu cele mai moderne arme ale timpului, precum 
bombardele. Marele domnitor a avut în vedere și 
sistemul de cetăți de apărare, în cadrul căruia s-au 
remarcat Suceava, Neamț, Cetatea Albă, Chilia și 
Hotin.

560	de	ani	de	la	urcarea	pe	tronul	Moldovei	
a	lui	Ștefan	cel	Mare

Ing.	Mircea	PÎRLEA
				Biblioteca	Judeţeană	Satu	Mare
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 În politica externă, a urmărit, în primul rând, să 
aibă relații bune cu toți vecinii. De asemenea, un 
principiu de bază al politicii externe a lui Ștefan cel 
Mare a fost acela de a nu fi angrenat în lupte, în 
același timp, pe două fronturi. În privința relațiilor 
externe, se pot observa două probleme distincte: 
relațiile cu Polonia și Ungaria și, respectiv, cele cu 
otomanii.
 În privința Poloniei, după înlăturarea lui Petru 
Aron, Ștefan cel Mare a urmărit normalizarea 
relațiilor cu această țară. În anul 1459, domnitorul a 
încheiat un tratat cu Polonia la Overchelăuți, prin 
care regele Cazimir al IV-lea, devenind suzeran al 
lui Ștefan cel Mare, nu-l mai ajuta pe Petru Aron în 
încercarea de a reveni pe tronul Moldovei. Bunele 
relații cu Polonia în timpul regelui Cazimir al IV-
lea sunt confirmate de privilegiile comerciale pe 
care Ștefan cel Mare le-a acordat negustorilor 
polonezi în Moldova, precum și de ajutorul militar 
trimis în diferite momente ale luptei antiotomane. 
Din păcate, Polonia nu s-a dovedit un aliat deosebit 
de important în lupta antiotomană. Ștefan cel Mare, 
însă, avea nevoie de relații bune cu Polonia pentru a 
contrabalansa pretențiile de suzeranitate ale 
Ungariei asupra Moldovei. De altfel, din cauza 
faptului că maghiarii dețineau importanta cetate 
Chilia, relațiile moldo-ungare din primii ani de 
domnie au fost încordate. În anul 1465, după trei ani 
de eforturi militare, Ștefan cel Mare a reușit să preia 
controlul asupra cetății Chilia. De aceea, în anul 
1467, regele maghiar Matei Corvin a întreprins o 
expediție în Moldova, urmărind recucerirea Chiliei 
și înlăturarea lui Ștefan cel Mare de pe tron, unde l-
ar fi instalat pe Petru Aron. La 14/15 decembrie 
1467, oastea lui Matei Corvin a fost înfrântă la Baia, 
iar regele cu greu a putut scăpa cu viață. În anul 
1469, Petru Aron, urmărit în Transilvania de 
moldoveni, a fost ucis.
 În momentul în care pericolul otoman a devenit 
deosebit de amenințător pentru această zonă a 
Europei, regele maghiar Matei Corvin a înțeles că 
era mai bine să colaboreze cu Ștefan cel Mare în 
lupta antiotomană. În aceste condiții, între cei doi 
conducători a fost încheiat, la 12 iulie 1475, tratatul 
de alianță antiotomană.
 Un alt capitol al politicii externe a lui Ștefan cel 
Mare a fost cel al relațiilor cu turcii. Fiind sigur de 
faptul că urmau importante confruntări cu sultanul, 
a acționat pentru a avea, pe tronul Țării Românești, 
aliați. De aceea, în anii 1473 și 1474, domnitorul 
moldovean a intervenit militar și l-a înlăturat de pe 
tron pe Radu cel Frumos, instalându-l pe Laiotă 
Basarab, iar în 1476 l-a determinat pe Matei Corvin 
să-l elibereze pe Vlad Țepeș, pentru a ocupa tronul 
Țării Românești. În anul 1477, l-a înscăunat pe 

Basarab Țepeluș și apoi pe Vlad Călugărul, însă 
Vlad Țepeș a fost ucis de boieri, iar ceilalți 
domnitori instalați de Ștefan cel Mare pe tronul 
Țării Românești nu i-au susținut lupta antiotomană. 
În privința relațiilor lui Ștefan cel Mare cu 
otomanii, trebuie amintit că acestea s-au tensionat 
după anul 1471, când domnitorul moldovean a 
refuzat să mai plătească haraciul. Din ordinul 
sultanului Mahomed al II-lea, în anul 1475, o 
puternică armată turcească, în frunte cu Soliman-
pașa, a atacat Moldova. Ștefan cel Mare a beneficiat 
atunci doar de ajutorul a 5000 de secui, 2000 de 
transilvăneni și 2000 de poloni, care se alăturau 
celo 40000 de ostași moldoveni. Lupta cu oastea de 
120000 de oameni a lui Soliman-pașa s-a desfășurat 
la Vaslui sau Podul Înalt, la data de 10 ianuarie 1475 
și s-a încheiat cu victoria lui Ștefan cel Mare, 
victorie de răsunet în întreaga Europă. Din păcate, 
statele europene nu au înțeles nici atunci 
necesitatea constituirii unei puternice coaliții 
antiotomane, astfel că, în anul 1476, în timpul unei 
expediții a cuceritorului Constantinopolului, 
sultanul Mahomed al II-lea, Moldova s-a găsit din 
nou fără un ajutor însemnat pe plan militar. În 
aceste condiții, la data de 25 iulie 1476, oastea 
moldovenească a fost înfrântă, la Războieni, 
situația fiind agravată și de atacul tătarilor din est, 
vasali otomanilor.
 Răspândită în țară după pradă, oastea sultanului 
nu a putut cuceri nici o cetate, toate rezistând. 
Ștefan cel Mare s-a dovedit din nou un bun 
conducător militar deoarece, aplicând lovituri 
turcilor, a reușit să-i alunge în afara țării, 
transformând înfrângerea în victorie. Din nou 
Moldova era poarta de apărare a civilizației creștine 
în fața otomanilor, dar Ștefan cel Mare rămânea 
iarăşi singur în fața puterii Semilunii.
 În anul 1479, după un război de 16 ani cu 
otomanii, Veneția a încheiat pace cu aceștia, iar 
regele Ungariei, Matei Corvin, a făcut același lucru 
în anul 1483. În aceste condiți, în anul 1484, în urma 
unei puternice campanii otomane organizate de 
sultanul Baiazid al II-lea, Moldova a pierdut Chilia 
și Cetatea Albă. De aceea, la data de 15 septembrie 
1485, la Colomeea, domnitorul a depus jurământ de 
vasalitate regelui Poloniei, Cazimir al IV-lea. În 
noile condiții, Ștefan cel Mare a înțeles că lupta 
antiotomană nu mai avea sorți de izbândă și, în anul 
1487, a încheiat pace cu sultanul, acceptând plata 
tributului.
 În ultimii ani ai domniei, Ștefan cel Mare a dorit 
să iasă de sub suzeranitatea polonă, relațiile cu 
această țară tensionându-se după ce rege a devenit 
Ioan Albert. În anul 1497, la data de 26 octombrie, 
oastea lui Ștefan cel Mare a învins-o pe cea a regelui 
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polon în bătălia de la Codrii Cosminului, iar tratatul 
de pace, de la 12 iulie 1499, înlocuia actul de la 
Colomeea. Relațiile cu Polonia au fost însă 
încordate și în ultimii ani ai domniei lui Ștefan cel 
Mare din cauza disputei asupra Pocuției, teritoriu de 
la granița dintre Polonia și Moldova. 
 Ștefan cel Mare a murit la data de 2 iulie 1504, 
după o domnie de 47 de ani și a fost înmormântat la 
mănăstirea Putna, o ctitorie a sa. Biserica Ortodoxă 
Română l-a canonizat ca Sfânt în anul 1992. Pe 
drept, Barbu Ștefănescu Delavrancea îl socotește 
Apusul de Soare al Moldovei pe cel care în 
eternitatea istoriei românești rămâne Ștefan cel 
Mare și Sfânt.
 Ștefan cel Mare a avut trei soții: Evdochia din 
Kiev, cu care s-a căsătorit la 5 iulie 1463 și cu care a 
avut pe Alexandru, Elena și Petru. Alexandru a fost 
f a v o r i t u l  l u i  Ș t e f a n .  A f l a t  c a  z ă l o g  l a 
Constantinopol, el se va căsători, în 1489, cu Maria 
din neamul Paleologilor Asani, ramură a familiei 
imperiale bizantine înrudită cu urmașii Asăneștilor 
bulgari. După căsătorie, Alexandru primește titlul de 
voievod și e așezat la curtea domnească din Bacău. 
Alexandru va lua parte la întreaga politică internă și 
externă a tatălui său. Ștefan cel Mare voia să-l lase 
urmaș la tron, însă Alexandru se stinge la 26 iulie 
1496 și e îngropat la mănăstirea Bistrița, lângă 
străbunul său Alexandru cel Bun. Elena, fiica lui 
Ștefan cel Mare, s-a căsătorit în 1483 cu țareviciul 
Ivan Ivanovici al Moscovei. Petru a murit de mic, în 
1480 și e îngropat la Putna. A doua soție a lui Ștefan 
cel Mare a fost Maria de Mangop (căsătoria a avut 
loc în 1472) din neamul stăpânitorilor cetății 
Mangop din Crimeea. Cu ea a avut doi băieți: Ilie și 
Bogdan. Ilie dispare din documente (1473), Bogdan 
moare în 1479 și e îngropat la Putna lângă Petru. 
Maria de Mangop moare în anul 1477. În anul 1478, 
Ștefan cel Mare se căsătorește cu Maria Voichița, 
fiica lui Radu cel Frumos. Ea îi dăruiește pe Bogdan 
al III-lea (cel Chior), viitorul domn al Moldovei 
(1504-1517) și care a avut ca fiu pe Ștefăniță (1517-
1527). Bogdan cel Chior a avut două surori: Ana 
(moare înainte de 1499) și pe Maria-Cneajna, 
căsătorită cu cneazul polon Teodor Wieszowiecki, 
moartă în 1518. Ștefan cel Mare a avut ca fiu natural, 
cu Maria Rareș din Hârlău, și pe Petru Rareș, ajuns 
domn al Moldovei în două rânduri  (1527-1538) și 
(1541-1546).
 Calitatea de bun gospodar reflectă grija pentru 
țara Moldovei și oamenii ei. Chipul Moldovei este 

reflectat în cartea călătorului rus Afanasie Nichitin 
(Călătorie peste trei mări), care vizitase țara lui 
Ștefan cel Mare și nota: „Moldova este bogată și are 
de toate.” Ca organizator al statului, Ștefan cel Mare 
devine un reîntemeietor al Moldovei. Consolidarea 
puterii centrale și a instituțiilor statului, alături de 
lupta pentru independență, ca și creșterea autorității 
Moldovei în contextul european al vremii, toate 
aceste elemente sunt strâns legate între ele și scot în 
evidență o altă latură a moștenirii lui Ștefan cel 
Mare, el lăsând țara independentă și cu posibilități 
de continuitate mușatină. Ștefan cel Mare apare și ca 
unificator prin adăugarea la Moldova a cetăților 
transilvănene Ciceul și Cetatea de Baltă.
 Moștenirea spirituală se răsfrânge în actul de 
creație al vremii sale. Ștefan cel Mare este domn 
creștin și războaiele conduse împotriva Semilunii se 
desfășoară sub semnul crucii. Campion al luptei 
creștine, Athletus Christi cum a fost denumit, Ștefan 
cel Mare a ținut Biserica și reprezentanții ei la loc de 
cinste. În acest sens, trebuie să apreciem și 
însemnatul act ctitoricesc. Tradiția consemnată în 
secolul al XVII-lea dă numărul de 44 biserici și 
mănăstiri, dar socotind după pisaniile păstrate, 
numărul lor este de 32. Cele mai însemnate sunt la 
Putna, Neamțu, Bistrița, Voroneț, Tazlău și 
Dobrovăț. A ridicat noi lăcașuri la Suceava, Iași, 
Vaslui, Dorohoi, Piatra, Hârlău, Baia, Chilia, ca și în 
satele Borzești, Războieni, Răușeni. În semnul 
unirii cu frații români, ridică o biserică la Râmnicul 
Sărat, iar în Transilvania bisericile de la Vad (pe 
Someș) și cea din Feleac. Ca domn al creștinătății, 
Ștefan cel Mare a făcut danii la Muntele Athos, a 
adus multe îmbunătățiri mănăstirii Zografos. Pe 
drept, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat 
trecându-l în rândul sfinților părinți ai credinței 
creștine.
 Ștefan cel Mare a ridicat curțile domnești la 
mare strălucire, cele de la Suceava (cetatea sa de 
scaun), Iași, Piatra Neamț, Vaslui, Hârlău, Huși, 
Bacău. Ca mărturie a epocii lui Ștefan cel Mare 
rămân, nu numai așezămintele religioase și civile, ci 
întregul context spiritual. În vremea lui Ștefan cel 
Mare, diecii cancelariei domnești au început, pe la 
1473, scrierea unui letopiseț sub îndrumarea 
mitropolitului Kir Teoctist, Analele de la Putna.
 Cu siguranță, Ștefan cel Mare se situează la loc 
de cinste printre marii eroi ai neamului românesc, a 
cărui memorie trebuie s-o purtăm cu cinste, atât noi, 
cât și urmașii urmașilor noștri.

1. Stan, Magda și Vornicu, Cristian – “Dicționar. 101 personalități și evenimente istorice”, Editura Niculescu, 
București, 2003;
2. * * * * * * * - “Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și cultura românească de-a lungul timpului. 
Volumul al III-Lea”, Editura Geneze, 2001.
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Gesta	Hungarorum	și	continuitatea	
poporului	român	pe	teritoriul	său	de	azi

Marius	Ioan	CHIOREAN
    esta Hungarorum (Faptele ungurilor) 

este o cronică redactată aproximativ între anii 
1200 și 1230 de către un autor necunoscut, 
denumit de obicei Anonymus. Această lucrare, 
redactată în limba latină, consemnează unele 
fapte din istoria timpurie a ungurilor, dar face 
referiri importante și la români, în acest sens 
constituind o importantă dovadă în sprijinul 
teoriei continuității poporului român pe pământul 
pe care s-a format.

Din această lucrare s-a păstrat un singur 
manuscris, având dimensiunile 17 pe 24 
centimetri, redactat cu caractere minuscule gotice 
pe pergament, având 24 de file.

Istoria acestui  manuscris rămâne 
necunoscută până la începutul sec. XVII, când 
devine parte a colecției Bibliotecii Imperiale din 
Viena, fiind înregistrat cu titlul Historia 
Hungarica de VII primis ducibus Hungariae 
autore Belae regis notaria (Istoria ungară a 
primilor șapte duci ai Ungariei scrisă de notarul 
regelui Bela). Spre sfârșitul sec. al XVIII-lea, 
manuscrisul a fost legat cu o copertă de piele, 
având imprimat un vultur cu două capete. 
Manuscrisul a fost transferat în perioada 1933 – 
1934 către Biblioteca Națională Széchény din 
Budapesta, unde se află și în prezent.

Identificarea autorului acestui manuscris 
a constituit subiect de controverse atât în rândul 
oamenilor de știință cât și al amatorilor, iscând 
periodic aprinse discuții și polemici.

Autorul manuscrisului se prezintă în 
prima frază a manuscrisului ca fiind „P.dictus 
m a g i s t e r  a c  q u o n d a m  b o n e  m e m o r i e 
gloriosissimi Bele regis Hungarie notarius” („P. 
numit magister și odinioară notar al foarte 
gloriosului Béla, rege al Ungariei de bună 
amintire”). Precizarea faptului că autorul 
manuscrisului a fost notar în slujba regelui Béla 
nu este de natură să limpezească misterul care îl 
înconjoară pe Anonymus, întrucât în istoria 
Ungariei au fost patru regi cu numele Béla: Béla I 
(1060 - 1063), Béla al II-lea (1131 - 1141), Béla al 
III-lea (1172 – 1196), Béla al IV-lea (1235 - 
1270).

Până acum s-au conturat patru ipoteze, 
pentru fiecare rege Béla emițându-se argumente 

mai mult sau mai puțin discutabile. Cea mai 
răspândită ipoteză este aceea că Anonymus ar fi 
fost notarul regelui Béla al III-lea (1172 - 1196).

Notarul anonim relatează astfel în cronica 
sa despre orașul-reședință al căpeteniilor 
ungurilor:

„Et regalem sibi locum constituit iux 
danubium super calidas aqua et omnia antiqua 
opera que ibi inuenit renouari precepit, et in muro 
for t iss imo edi f icavi t ,  que per  l inguam 
hungaricum dicitur nunc buduuar, et a 
theoctonicis Ecilburgu nocatur…” („Și și-a 
construit o reședință regală lângă Dunăre, mai 
sus de Apele Calde, și în primul rând a pus să se 
renoveze toate construcțiile vechi pe care le-a 
găsit acolo și a construit de jur împrejur un zid 
foarte puternic care acum este numit în limba 
ungară Buduuar, iar la teutonici este numit 
Ecilburg”).
 Anonymus prezintă în acest fragment 
starea regatului ungar înainte de marea invazie 
tătaro-mongolă din 1241.
 Ipoteza că Anonymus ar fi fost notarul 
regelui Béla al II-lea (1131 - 1141) este susținută 
de argumente ca ortografia, stilistica, limbajul și 
toponimele folosite. Béla al II-lea, cunoscut și sub 
numele de Béla cel Orb, a fost orbit de 
pretendenții la tron, crezând că astfel îl vor 
împiedica să devină rege. Ajungând monarh al 
Ungariei, datorită soartei sale crude, de multe ori 
era cuprins de mânie și se deda la acte sângeroase.

Roesler a emis ipoteza că Anonymus ar fi 
fost notarul regelui Béla al IV-lea al Ungariei 
(1235 - 1270), fiind însușită și de Nicolae Iorga. 
Această ipoteză se bazează pe argumente ca 
menționarea în cuprinsul cronicii a cnezatului 
Susdal, întemeiat de Vsevolod în secolul al XIII-
lea în partea de nord-est a Rusiei de astăzi, precum 
și folosirea denumirilor „ad nigrum Mare” și „ad 
nigrum Pontum” pentru Marea Neagră, denumită 
în antichitate și în Evul Mediu timpuriu, până în 
secolul  al  X I I I - lea,  „Pontus Euxinus”. 
Denumirea de Marea Neagră ar fi putut ajunge la 
Anonymus pe filieră cumană („kara tengiz”).

O nouă ipoteză a fost emisă de inginerul 
Paul Lazăr Tonciulescu, autorul celei mai recente 
traduceri în limba română a Cronicii Notarului 
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Anonymus, Faptele Ungurilor, în a cărei prefață 
autorul traducerii susține că Anonymus ar fi fost 
notarul regelui Béla I (1061 - 1063). În cronică nu 
se face referire deloc la invazia pecenegilor din 
1068, soldată cu victoria zdrobitoare a ungurilor 
în Bătălia de la Chiraleș, de unde autorul 
traducerii trage concluzia că manuscrisul ar data 
anterior acestui eveniment.

Un alt argument invocat de Paul Lazăr 
Tonciulescu, scăpat din vedere de toți ceilalți 
cercetători și comentatori ai manuscrisului, este 
acela că Anonymus, scriind sub Béla I, și 
nemaiexistând până la el un alt rege Béla, nu era 
cazul să îl identifice printr-un număr.

Ipoteza lui Tonciulescu este însă 
contrazisă de argumentul că în toate documentele 
emise în timpul lui Béla I, numele acestuia apare 
numai sub forma latinizată Adalbertus, niciodată 
Béla.

 Autorul fără nume al primei cronici, 
păstrate până astăzi, a ungurilor a fost fără 
îndoială un om învățat, care a dorit să transmită 
posterității unele din cunoștințele pe care le-a 
acumulat de-a lungul existenței sale. Statuia lui 
Anonymus, așezată într-un parc din Budapesta, 
creație a lui Ligeti Miklós, dezvelită în 1903, ni-l 
prezintă șezând, cu o glugă trasă pe cap, care-i 
ascunde chipul, și cu un instrument de scris în 
mână.

Subiectul principal al cronicii lui 
Anonymus îl reprezintă venirea ungurilor în 
Europa și luptele duse de aceștia pentru cucerirea 
Bazinului Carpatic, la sfârșitul secolului al IX-lea 
și începutul secolului al X-lea, firul narațiunii 
curgând până la perioada de domnie a regelui 
Andrei I, referindu-se la evenimentele anterioare 
anului 1060.

Sursele de inspirație ale acestui manuscris 

cuprind Biblia, Ethymologiae ale lui Isidor din 
Sevilla, Exordia Scythica din secolul al VII-lea, 
cronica lui Regino din Prüm, narațiunile 
romanțate despre Alexandru cel Mare, Istoria 
troiană a lui Dares Phrygius, legende, balade și 
cântece populare, poate și cronici mai vechi care 
s-au pierdut.

În ce privește originea ungurilor, 
Anonymus consideră că aceștia ar descinde din 
anticii sciți, și descrie traseul parcurs de aceștia 
din Asia în Europa.

Cronica lui Anonymus prezintă o 
importanță deosebită pentru istoria românilor 
arătând că, la venirea ungurilor, aceștia au întâlnit 
la est de Tisa o populație românească numeroasă, 
care trăia, alături de slavi, în propriile lor 
formațiuni politice (ducate, voievodate). 
Anonymus acordă un spațiu extins voievodatelor 
conduse de Menumorut, Glad și Gelu, cu care 
ungurii au venit în contact la sfârșitul secolului al 
IX-lea.

Între Tisa, Mureș și Munții Apuseni este 
menționat voievodatul condus de Menumorut, 
locuit de români, slavari, avari și hazari, având 
reședința în cetatea Biharia.

Árpád, căpetenia triburilor maghiare, a 
trimis doi soli la Menumorut care, potrivit lui 
Anonymus, au pretins teritoriul stăpânit de acesta. 
Cronica reproduce răspunsul diplomatic dar ferm 
al lui Menumorut: 

„Spuneți-i lui Árpád, ducele Ungariei, 
stăpânul vostru, datori îi suntem ca un prieten 
unui prieten, în toate care îi sunt necesare, fiindcă 
este om străin și de multe duce lipsă. Teritoriul 
însă pe care l-a cerut bunăvoinței noastre nu i-l 
vom ceda niciodată, cât vom trăi. Ne-a părut rău 
că ducele Salanus (conducător al unei formațiuni 
politice din dreapta Tisei, n.n.), i-a cedat un foarte 
mare teritoriu, fie din dragoste, după cum se 
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spune, fie de frică, ceea ce se neagă. Noi, însă, 
nici din dragoste, nici de frică, nu-i cedăm din 
pământ, chiar și cât cuprinde un pumn, deși a zis 
că este dreptul lui. Și vorbele lui nu ne tulbură 
inima, deși ne-a arătat că descinde din neamul 
regelui Attila, care se numea biciul lui Dumnezeu,  
și chiar dacă pe calea violenței a răpit acest 
teritoriu de la strămoșul meu, dar acum însă 
graț ie i  s tăpânului  meu,  împăratul  d in 
Constantinopol, nimeni nu poate să mi-l smulgă 
din mâinile mele”.

Menumorut face astfel referință la 
suveranitatea împăratului din Constantinopol 
care, fiind perceput ca un continuator al 
Imperiului Roman, avea o legitimitate superioară 
celei a lui Attila, al cărui urmaș se consideră 
Árpád.

După o perioadă de război, armele au tăcut 
prin înțelegerea intervenită între căpetenia 
ungurilor și Menumorut. Voievodul s-a oferit să 
ofere mâna fiicei sale lui Zulta, fiu lui Árpád.

„... ducele Arpad, când a auzit că fiica lui 
Menumorut este de aceeași vârstă cu fiul său, 
Zulta, n-a amânat cererea lui Menumorut și a 
acceptat pe fiica lui Menumorut ca soție pentru 
Zulta, cu teritoriul promis lui...”. (Cronica lui 
Anonymus).

În Podișul Transilvaniei este consemnat 
voievodatul lui Gelu, care cuprindea bazinele 
Someșului Mic și Almașului, până la Poarta 
Meseșului. Această formațiune statală avea o 
populație românească și slavă, iar conducătorul 
ei, Gelu, este român („blachus”). Gelu este un 
nume autentic românesc și foarte vechi, având 
rădăcini trace. Probabil că de la numele Gelu 
provine toponimicul Gilău (localitate din județul 
Cluj).

Anonymus ne arată că Tuhutum, una 
dintre căpeteniile triburilor maghiare, „după ce a 
început să afle de la locuitori despre bunătățile 
țării Ultrasilvane (Transilvania, Țara de dincolo 
de păduri, n.n.), unde stăpânirea o ținea un 
oarecare blac Gelu, a început să ofteze, dacă n-ar 
fi posibil, prin grația ducelui Arpad, domnul său, 
să obțină țara Ultrasilvana, pentru sine și pentru 
urmașii săi...

... Tuhutum ... a trimis pe un oarecare 
bărbat viclean, ..., pentru ca umblând pe furiș, să 
se informeze asupra calității și fertilității țării 
Ultrasivane și cum sunt locuitorii săi, și dacă ar fi 
cu putință să se facă război cu ei, căci Tuhutum 
voia să-și câștige nume și pământ. După ce a 
sosit, i-a spus stăpânului său despre bunătățile 
acelui pământ... locuitorii acelui pământ sunt cei 

mai săraci oameni din toată lumea, fiind români 
și slavi, fiindcă nu au alte arme, nici arcuri și 
săgeți, și ducele lor Gelu este cel mai puțin tenace 
și nu are în jurul său ostași buni și nu îndrăznește 
să se împotrivească vitejiei ungurilor, căci are 
multe de îndurat de la cumani și pecenegi.

... Tuhutum ... a plecat peste păduri, către 
răsărit, contra lui Gelu, ducele blachilor. Iar 
Gelu, ducele ultrasilvan, aflând despre venirea 
lui, și-a strâns armata și foarte repede a pornit 
călare în calea lui, pentru a-l opri la porțile 
Meseșului, dar Tuhutum, traversând pădurea 
într-o zi, a sosit la râul Almaș.

... ostașii ducelui Gelu au fost învinși și 
încă cei mai mulți capturați. Când ducele Gelu a 
văzut aceasta, pentru a-și salva viața, cu puțini a 
început să fugă. Și când fugea în grabă spre 
fortăreața lui situată lângă râul Someș, ostașii lui 
Tuhutum, urmărindu-i în fuga mare, l-au ucis pe 
Gelu lângă râul Căpuș. Atunci locuitorii țării... 
și-au ales ca domn pe Tuhutum...” (Cronica lui 
Anonymus).

Anonymus consemnează existența unei 
formațiuni statale medievale, în prima jumătate a 
secolului al X-lea, pe teritoriul dintre Tisa, Mureș, 
Dunăre și Carpați (Banatul istoric), condusă de 
voievodul (ducele) Glad. Originea numelui Glad 
este nesigură, emițându-se ipoteze în sensul că ar 
fi de origine latină (Gladius), de origine slavă 
(înrudit cu numele Vlad), sau de origine celtică 
(galică). Țara lui Glad era locuită de români și 
bulgari. Reședința voievodatului lui Glad era la 
Cuvin (astăzi Cenad), un centru important fiind și 
castrul Urscia (Orșova).

Anonymus relatează luptele ungurilor cu 
Glad, care „... le-a ieșit înainte ... cu o mare 
armată de călăreți și de pedeștri, cu ajutorul 
cumanilor și bulgarilor și blachilor.”.

Cronica notarului anonim al regelui Béla 
prezintă un interes deosebit pentru istoria 
românilor. El arată că, la sosirea lor în arcul 
carpatic, ungurii i-au găsit pe români, desemnați 
de cronicar cu sintagma „blachi, adică păstorii 
romanilor”, atestând astfel nu numai vechimea 
românilor pe aceste meleaguri, dar și originea 
latină a poporului român.

Notă: Românii sunt un popor romanic 
(neolatin). Procesul de formare a poporului român 
a cunoscut trei etape: civilizația statului antic 
Dacia, înflorită pe teritoriul de azi al României, 
cucerirea Daciei de către romani și sinteza daco-
romană rezultată în urma procesului de 
romanizare și adaosul etnic și lingvistic adus în 
secolele VI – VII de popoarele migratoare, care s-
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au așezat pe teritoriul de azi al României și au fost 
asimilate în masa populației autohtone.

Or ig inea  l a t ină  ș i  con t inu i t a tea 
neîntreruptă a viețuirii poporului român pe 
teritoriul pe care s-a format sunt consemnate de 
numeroși cronicari din Evul Mediu.

În lumea bizantină, identitatea etnică a 
poporului român era bine cunoscută, și a fost 
subliniată în operele multor autori cunoscuți ai 
vremii. În tratatul militar Strategikon din secolul 
al VII-lea, românii sunt numiți romani, datorită 
limbii neolatine pe care o vorbeau.

Împăra tu l  Constant in  a l  V I I - lea 
Porfirogenetul (912-959), în opera sa Despre 
administrarea imperiului, scria despre români, 
cunoscuți în epocă și sub denumirea de vlahi, că 
„aceștia se mai numesc și romani pentru că au 
venit din Roma și poartă acest nume până în ziua 
de azi”. Ioan Kynnamos, care în peregrinările sale 
a străbătut și teritoriile de la nord de Dunăre, scrie 
despre români că „se zice că sunt veniți demult din 
Italia”.

În acest context, Cronica lui Anonymus 
întărește aceste afirmații despre latinitatea 
românilor, arătând că, la sosirea lor în Panonia, 
ungurii i-au găsit acolo pe slavi, bulgari și 
„blachi, adică păstorii romanilor”, iar în 
Transilvania i-au găsit pe români și pe slavi, care 
în secolele IX – X aveau acolo propriile lor 
formațiuni politico-statale. Un secol mai târziu, 
Simon de Keza nota în cronica sa că românii erau 
în Panonia la venirea hunilor. 

Lupta antiotomană a ţărilor românești, 
care timp de secole au constituit o adevărată 
pavăză a creștinătății, a făcut ca interesul 
e u r o p e a n  f a ț ă  d e  r o m â n i  s ă  c r e a s c ă , 
intensificându-se preocupările față de originea și 
istoria poporului român. Poggio Bracciolini, 
Flavio Biondo și Enea Silvia Piccolomini, 
devenit papă sub numele de Pius al II-lea, au fost 
printre cei care au susținut ideea originii latine a 
poporului român.

Nicolaus Olahus, faimos cărturar 
transilvănean, el însuși de origine română, în 
cartea sa Hungaria (1536)  susține unitatea de 
neam, limbă, obiceiuri și religie a românilor. 
Brașoveanul Johannes Honterus a înscris în harta 
sa din 1542 numele Dacia pentru întregul 
teritoriu locuit de români.

Latinitatea, unitatea și continuitatea 
românilor au fost subliniate de cronicarii 
moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin, Ion 
Neculce, de stolnicul Constantin Cantacuzino și 

de faimosul domnitor-cărturar al Moldovei, 
Dimitrie Cantemir.

Împăratul Austriei Iosif al II-lea (1780-
1790) a menționat despre români că sunt 
„incontestabil, cei mai vechi și mai numeroși 
locuitori ai Transilvaniei”.

Până în secolul al XVIII-lea, latinitatea și 
continuitatea românilor în spațiul carpato-
danubioano-pontic erau idei general acceptate. 
Școala Ardeleană a făcut din ideea latinității 
poporului român o armă în lupta de emancipare a 
românilor din Transilvania.

În 1791 a fost elaborat memoriul Supplex 
Libellus Valachorum, prin care se cerea Curții de 
la Viena drepturi politice, sociale și culturale 
egale pentru românii din Transilvania cu cele ale 
națiunilor „privilegiate” (unguri, sași și secui). În 
acest memoriu se arată că românii sunt cei mai 
vechi locuitori ai Transilvaniei, fiind urmași ai 
coloniștilor lui Traian.

Ca reacț ie  la  lupta  naț ională  de 
emancipare a românilor din Transilvania, a apărut 
„teoria imigraționistă”, susținută de teoreticieni 
ca Franz Sulzer și Robert Roesler, potrivit căreia 
românii s-ar fi format ca popor la sud de Dunăre, 
de unde ar fi emigrat în cursul secolului al XIII-
lea în Transilvania.

Teoria imigraționistă, denumită și 
roesleriană, urmărea anularea argumentelor 
istorice ale românilor în lupta politică din 
Transilvania și justificarea pozițiilor deținute de 
„națiunile privilegiate”.

Teoria imigraționistă a fost combătută cu 
argumente valide nu numai de istorici și lingviști 
români, printre care B.P. Hașdeu, Al.D. Xenopol, 
N. Iorga, V. Pârvan, C. Daicoviciu, Gh.I. 
Brătianu, Al. Rosetti, C.C. Giurescu, dar și de 
istorici străini precum Th. Mommsen, I. Jung, 
C.Patsch, M. Lehrer, P. Mackendrick, care au 
susținut cu argumente puternice că românii sunt 
urmașii daco-romanilor și că s-au format ca popor 
în Dacia Traiană. Pe o poziție asemănătoare s-a 
aflat istoricul englez E. Gibbon, care în celebra sa 
istorie a Imperiului Roman, apărută în 1787, arată 
că după retragerea împăratului Aurelian din Dacia 
(271), o parte însemnată a locuitorilor ei au rămas 
pe loc.

În sprijinul tezei continuității și latinității 
poporului român vin numeroase descoperiri 
arheologice și chiar faimoasa Columnă a lui 
Traian, considerată drept „certificatul de naștere 
al poporului român”.
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Col.	dr.	Victor	Gorșcovoz	(1923-2003)	-	un	OM	
care	a	trăit	cu	profesionalism	și	dragoste

	față	de	OAMENI

Ing.	Andrei	GORŞCOVOZ

Greu m-am lăsat convins de distinsul om de 
cultură sătmărean col. (r.) Voicu Şichet să scriu 
despre familia mea la binecunoscuta revistă „Eroii 
Neamului”, care este şi va rămâne pentru poporul 
român o „Făclie şi trompetă” (Fax et tuba), cum 
ziceau strămoşii noştri latini.

Sunt dator familiei, greu încercată sub 
ocupaţia Rusiei, Austro-Ungariei, U.R.S.S.-ului şi 
Ungariei, dar şi în anii refacerii economiei 
României sfâşiată din toate părţile, să fac cunoscut 
urmaşilor aceşti ani de tristă amintire pentru 
familia mea şi pentru poporul român.

 De asemenea, datorez bunicilor, părinţilor 
şi rudelor pe care îi stimez, îi iubesc şi îi port în 
memoria afectată, mulţimea de date şi ştiri despre 
oameni, locuri şi fapte unde au fost forţaţi să 
trăiască, care trebuie scrise pentru neuitare, 
deoarece „Istoria (este) învăţătoarea vieţii” (după 
Cicero, Historia magistra vitae), în varianta 
românească „Omul înţălept învaţă şi din păţaniile 
altora, iar cel nebun nici din cele proprii”. 

 Aşa a fost şi cu familia unchiului meu, 
colonel dr. Victor Gorşcovoz, o personalitate care 
a lăsat ceva în urma lui pentru Timişoara, şi nu 
numai. Spre neuitare, prezint acest medalion: 

 Victor Gorşcovoz s-a născut la 28 
septembrie 1923, în oraşul Cetatea Albă, atunci 
Basarabia-România Mare, acum regiunea Odesa-
Ucraina, român ortodox. Nu a avut fraţi şi a rămas 
orfan de tată de la 12 ani.

 Părinţii au fost: „Emanuel M. Gorşcovoz 
(1891-1935), ofiţer de carieră în armata 
împăratului Nicolae al II-lea, a făcut întregul 
Război Mondial (1914-1918), Revoluţia din 
Octombrie 1918 şi Războiul Civil (1919-1922). A 
venit acasă în 1922, s-a însurat cu Daria (Daşa) 
Mazur (1892-1968), una din cele trei fete şi un 
băiat al unei văduve sărace, româncă. Cea mai 
mică dintre fete, Claudia (Clava), s-a măritat cu 
cpt.(r.) Capitanopol Ghe. (1885-1940), un bogătaş 
de neam vechi de greci veniţi în Cetatea Albă. Tatăl 
a fost şi casier la Administraţia Financiară din 
oraşul de baştină Cetatea Albă, iar mama casnică... 
Bunicul meu şi a lui Vitea, originar de pe 

meleagurile Harcovului, în vecinătatea marelui 
râu Don, a fost orfan de părinţi de la şase ani, a fost 
luat de cazaci în timpul unei lupte, crescut şi educat 
copil de trupă. A fost mic de statură şi camarazii îl 
ridicau pe cal, pe şa avea fixate steagul de luptă şi o 
tobă, fost toboşar în armata ţarului şi a luptat în 
războiul ruso-turc din 1877-78, turcii au cedat 
ruşilor sudul Basrabiei (Bugeacul şi fortăreaţa 
Cetatea Albă, n.a.). Stră-străbunicul nostru a făcut 
parte din armata cazacilor de pe Don care, sub 
comanda mareşalului Kutuzov, au învins pe 
francezii lui Napoleon în 1812, şi ruşii au ocupat 
Basarabia. Stră-străbunica noastră a fost din 
neamul românilor vechi din Basarabia înainte de 
domnia lui Ştefan cel Mare”. (din însemnările 
tatălui meu, Alexandru Gorşcovoz)

 Victor Gorşcovoz s-a refugiat din Cetatea 
Albă în primele zile ale Marelui Refugiu 
Românesc (1940-1945) cu mama, sora şi soţul 
acesteia, în oraşul Iaşi, ca urmare a ultimatului dat 
României de Guvernul U.R.S.S. (22 iunie 1940): 
„Unchiul [cpt.(r.) Capitanopol] a plecat din Iaşi 
pentru a ne mai aduce unele lucruri dragi nouă 
rămase în Cetatea Albă, trenul a fost bombardat şi 
unchiul a fost omorât...Armata sovietică înainta 
spre Iaşi, mama cu sora ei Clava, rămasă văduvă, s-
au refugiat în anul 1943 în oraşul Găieşti, jud. 
Dâmboviţa, de unde a mutat pe mama în anul 1953 
în Timişoara”. În anul 1972 a mutat-o pe mătuşa 
Clava în satul Pişchia, jud. Timiş, unde locuiam eu. 
Am îngrijit-o până a decedat, fiind îngropată în 
cavoul familiei.

 Unchiul Victor a rămas în Iaşi pentru a urma 
cursurile Şcolii Medicale Militare (1941-1942). A 
fost mobilizat în Armata Română, ca sanitar, într-
un Spital de Companie (1943-1945) şi a fost 
student anul I la Facultatea de Medicină din Iaşi 
(1946-1947). 

 Col. dr. Victor Gorşcovoz a urmat clasele 
primare 1-4 din Cetatea Albă (1930-1934) şi cls.5-
7 la Liceul de Băieţi „Marele Voievod Mihai” din 
Cetatea Albă (1935-1938). A urmat clasele VIII-
IX de liceu în oraşul Iaşi (1939-1940), iar apoi 
Facultatea de Medicină din Timişoara (1947-

      otto:
      „Ajută-te singur şi Cerul te va ajuta" (Inţălepciune antică)



1952). Ca student, a făcut practică în fiecare an la 
Spitalele Militare din Iaşi şi din Timişoara, în 
vacanţe angajându-se ca asistent ş.a. pentru a 
câştiga banii necesari continuării studiilor.

 A fost crescut, susţinut moral şi material, de 
două surori văduve şi educat în spiritul dragostei 
de locurile copilăriei, de neam şi ţară, „de Cetatea 
Albă, Basarabia mea dragă şi Mama dragă-
România” de semenii lui şi de cultul pentru muncă, 
ordine şi disciplină, când trebuia ştia să fie şi 
„milităros”.

 Mi-a spus unchiul Victor: „Au fost ani greu 
de trăit, în timpul refugiului şi după refugiu, în 
timpul războiului, a secetei din anii 46-47, a 
ocupaţiei sovietice. A fost foamete mare, am văzut 
mulţi oameni necăjiţi, săraci, fără serviciu, ţărănii 
munceau din greu pământul pentru mâncare. Să nu 
mai trăiască neam de neamul nostru aşa vremuri”.

 Pe o carte poştală, emisă în anul 1977, este 
tipărit în limbile rusă şi ucraineană: „Regiunea 
Odesa. Oraşul Alb de pe Nistru. Sec. XV”, iar pe 
verso: „Nepotului Sandu (Alexandru Gorşcovoz 
junior, cu pseudonimul şi căsătorit Pintescu, 
fratele meu) pentru ca să nu uite de unde ni se trage 
neamul. Unchiul Victor.”.

 Adesea, mătuşa Daşa îmi zicea: „Pentru ca 
Vitea să poată face facultate, pe lângă pensiile 
noastre mici, eu făceam curăţenie, spălam şi 
călcam rufe la familiile înstărite, iar sora mea 
Clava făcea injecţii şi îngrijea bolnavi în Găieşti. 
Îmi trimitea bani. Duceam o viaţă grea de refugiaţi, 
să nu uiţi Andrei!”

 Col. dr. Victor Gorşcovoz a avut puncte tari: 
rafinat, magnetic, sentimental, romantic, iar 
puncte slabe: mulţumit de sine, impulsiv. S-a 
căsătorit în anul 1956 cu Georgeta Bădăi (n. 1925), 
care mi-a spus: „Mă trag din familia Bădăi, de mari 
boieri mehedinţeni. Badea Băsescu a fost înnobilat 
(în 1462, n.a) de Domnitorul Ţării Româneşti, 
Vlad Ţepeş. A măritat una din fete (în 1472) cu 
Ioan Bădăi, venit din Ţara Ungurească, iar un 
urmaş, Stan Bădăi, a fost un apropiat al lui Tudor 
Vladimirescu (S. Bădăi l-a ascuns pe Tudor 
Vladimirescu în Munţii Mehedinţului după 
înăbușirea revoluţiei, dar au fost trădaţi, n.a.). Văd 
că nu mă crezi. Sună la Severin, la nepoată-mea, 
să-ţi citească din carte (Ciobanu Pavel, vol. 
,,Plaiul Cloşani-Folclor din Valea superioară a 
Coşuştei”, Ed. Centrul Cultural Mehedinţi,1981, 
n.a.)... Victor, unchiul tău, m-a luat târziu de 
n e v a s t ă ,  p e n t r u  c ă  n u  a v e a m  o r i g i n e 
muncitorească”.

Cei doi soţi au avut un singur copil, 

inginerul Gabriel Gorşcovoz, stabilit în Canada. S-
a căsătorit cu ing. Mihaela-Ioana Fulea, împreună 
au doi băieţi: Mihai - absolvent de colegiu în 
Canada şi Vladimir - absolvent al Facultăţii de 
Medicină Timişoara, în anul 2014.

 În continuare, prezint, pe scurt, activitatea 
profesională desfăşurată de col. dr. Victor 
Gorşcovoz:

- Medic de unitate militară în Gătaia, 
judeţul Timiş (1953-1955);

- Medic primar, medic specialist, şef de 
secţie chirurgie (1956-1971), la Spitalul Militar 
Timişoara;

- Comandant (director), din anul1972 până 
la pensionare (1983), la Spitalul Militar Timişoara 
(din 1970 a fost cadru militar cu gradul de colonel);

- S-a remarcat în organizarea activităţii 
spitalului, în modernizarea cu instrumente şi 
aparatură medicală de ultimă generaţie şi cu dotări 
impresionante pentru acea vreme;

- A participat, ca lector, şi a organizat cursuri 
de perfecţionare a pregătirii profesionale a 
cadrelor medicale militare şi cursuri de calificare; 

- A absolvit cursuri de perfecţionare şi 
specializare organizate de Direcţia Sanitară a 
Armatei şi de Facultăţile de Medicină din 
Bucureşti (1957,1960) şi Timişoara (1973);

- A publicat multe lucrări de specialitate şi 
de cercetare în „Revista de Medicină Militară”;

- A fost iniţiatorul executării, în anul 1980, a 
unei fresce pe un perete din holul principal al 
spitalului de către doi militari în termen redus: 
Iosef Syoke (student la Universitate în Cluj-
Napoca n.a.) şi Gabriel Gorşcovoz (student la 
Politehnică în Timişoara, fiul eroului acestor 
rânduri). Lucrarea plastică cuprinde aspecte din 
activitatea sanitarilor militari din Războiul de 
Independenţă (1877-1878), în prim plan fiind G-
ral dr. Carol Davila, o sanitară îngrijind un rănit şi 
un sanitar în mişcare;

- A propus executarea şi amplasarea, în 
acelaşi hol al Spitalului Militar din Timişoara, a 
bustului G-ral dr. Carol Davila(1832-1884), 
primul comandant al Direcţiei Sanitare a Armatei 
Române, înfiinţată prin Decret dat/semnat de 
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1864; 

- A tăiat panglica, în anul 2002 (era 
pensionar), la dezvelirea efigiei, pe un perete din 
holul Spitalului Militar (care are şi alte obiecte, 
devenind un „Hol-Muzeu”), a chipului mentorului 
său - col. dr. Victor Popescu - al cărui nume îl are 
acum Spitalul Clinic de Urgenţă din Timişoara. 
Pentru mulţi, col. dr. Victor Popescu a fost un mare 
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chirurg, iar pentru faptele sale de eroism, a fost, 
este şi va fi unul dintre mulţii Eroi ai Neamului 
Românesc, mulţi încă necunoscuţi;

- A făcut parte din colectivul de iniţiativă 
care, cu ocazia Conferinţei Naţionale a Medicilor 
Anestezişti de la Timişoara (1992), pe clădirea 
Spitalului Militar, la intrarea principală, au pus o 
placă comemorativă cu înscrisul, „La 05.02.1847, 
s-a efectuat prima anestezie cu eter din cuprinsul 
României, la 112 zile de la premiera mondială, 
efectuată de W.T.G.MORTIN în 16 oct.1848-
BOSTON”, oraş pe care l-am vizitat în anul 2013. 
Domnul col. dr. Gheorghe Murariu, comandant al 
spitalului, fost coleg de serviciu cu col. dr. Victor 
Gorşcovoz, mi-a spus (18.07.2014): „Spitalul este 
printre primele trei Spitale Militare din România, 
ca existenţă, de 258 de ani (în luna octombrie 2014 
n.a.), când unele metropole din lume nu aveau 
spitale..., a fost construit/pus în funcţiune (1756) 
de Ministerul Armatei Austriece, pe ruinele 
fostului Spital Militar construit de turci în secolul 
XV, iar medicii militari din spital erau şcoliţi la 
Viena”; 

- A cunoscut la nivel superior limba rusă, 
ucraineană şi franceză, la mediu limba germană şi 
sârbă;

- A fost decorat cu 16 ordine şi medalii 
clasele I-V dintre care: ordinele „Meritul Militar” 
şi „Tudor Vladimirescu” şi medaliile „Meritul 
Militar”, „Crucea Memorativă a celui de al Doilea 
Război Mondial”, „Ziua Armatei”, „A XX-a 
aniversare a zilei Forţelor Armate ale R.P.R.” „30 
de ani de la Eliberarea României de sub dominaţia 
fascistă”. 

 Col. dr. Victor Gorşcovoz a desfăşurat şi 
activităţi extraprofesionale:

 - cultural-artistice: a fost membru fondator 
al formaţiei de teatru amator de la Casa Ofiţerilor 
Timişoara (1956), recitator, artist amator. A 
participat la concursurile organizate de Ministerul 
Forţelor Armate, la Festivalul Naţional „Cântarea 
României” ş.a. A fost premiat cu diplome, trei 
locuri I, multe locuri II-III şi menţiuni, precum şi 
cu medalii;

- creaţie literară: epigramist, poet, scriitor şi 
publicist. A fost membru fondator (1970) şi 
preşedinte (1984-1995) al cenaclului „Ridendo” 
din Timişoara. A participat şi a fost premiat la zece 
concursuri de epigrame şi festivaluri de satiră şi 
umor. A pubicat placheta „Fabule”, Ed. „Facla” 
Timişoara (1979) şi volumul de epigrame şi fabule 
„În loc de ac, puncturi cu pana” , Ed. „Popa's Art” 
Timişoara, 2000. Este menţionat cu 35 de 

epigrame şi fabule în cinci volume de culegeri şi 
antologii. A fost membru fondator al Uniunii 
Epigramiştilor din România, colaborator la 
publicaţiile: „Apărarea Patriei”, „Renaşterea 
Bănăţeană”, „Anotimpuri”...;

-  sportive: şahist de categoria I-a, 
participând la diverse concursuri. A fost un 
pasionat pescar şi vânător „unchiul (cpt.(r.) 
Capitanopol n.a.), la nouă ani, mi-a pus undiţa şi 
puşca în mână, l-am însoţit la pescuit şi vânătoare 
pe moşia lui din judeţul Cetatea Albă”. A avut 
multe trofee şi diplome, a fost vice şi/sau 
preşedinte al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Timiş, colaborator la revista 
„Diana”, iar 10-12 zile pe an şi le petrecea la 
vânătoare şi pescuit în Delta Dunării.

După pensionare, până a decedat (1983-
2003), a fost zilnic la Spitalul Militar Timişoara 
pentru a participa şi/sau organiza activităţi 
profesionale, sportive şi de cultură şi educaţie 
patriotică. A fost un mare român, care şi-a închinat 
întreaga sa viaţă spre binele şi în folosul oamenilor 
pe care i-a iubit foarte mult.

Col. dr. Victor Gorşcovoz a respectat 
tradiţia din familie de patriotism, cu respect pentru 
neam şi ţară. A fost un mare patriot „nu pot uita 
Basarabia cea frumoasă şi bogată cu pământurile 
mănoase cu grâu şi porumb, dealurile cu viţă de vie 
şi pomi fructiferi, păşunile cu animale, pădurile cu 
mult vânat, râurile, Limanul Nistrului, Marea 
Neagră plină cu peşte, cel mai bun vin din lume, cei 
mai mari harbuzi (pepeni verzi n.a.) - cât roata 
carului. Nu pot uita anii frumoşi din copilărie când 
ne jucam în cetatea-fortăreaţă, vacanţele ca străjer 
trimis în tabere la Marea Neagră, adevărate şcoli, 
unde eram pregătiţi pentru viaţă cu diferite 
activităţi gospodăreşti, sportive, patriotice. Dar, cu 
durere mare în suflet, am cunoscut şi Basarabia 
celor mulţi, ţăranilor-robi ai pământului şi a 
orăşenilor care munceau din greu pentru a-şi 
asigura traiul zilnic. Mai mult mă durea sufletul 
când oamenii povesteau de vremurile trăite sub 
ocupaţia rusă din anii 1812-1919, de ura mare a 
ruşilor pentru români-basarabeni, de politica dusă 
de Guvernul Rusiei ţariste de deznaţionalizare a 
românilor, frica de a ieşi din casă, de a nu fi bătuţi 
cu bâta, lipsa şcolilor româneşti, sate rase de pe 
suprafaţa pământului cu sătenii omorâţi sau 
deportaţi în Siberia. Propaganda agresivă de a 
vorbi limba moldovenească scrisă cu litere 
slavone, că românii nu-s români-sunt moldoveni, 
obligativitatea de a învăţa limba rusă sau 
ucraineană, învrăjbirea altor etnii cu românii. Au 
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fost condamnaţi la moarte mulţi români”.
  De multe ori „şed şi cuget” câtă dreptate a 

avut unchiul Victor! Aveam 12 ani când tata, blajin 
şi insistent, după multe memorii şi deplasări la mai 
toate organele superioare de partid şi de stat, 
inclusiv la Ambasada U.R.S.S din Bucureşti, dar şi 
cu sprijinul Crucii Roşii Internaţionale, a primit 
răspuns la scrisorile trimise timp de 14 ani familiei 
rămase în oraşul Cetatea Albă după ocupaţia 
sovietică a Basarabiei, precum şi actele necesare 
obţinerii paşapoartelor. Viza a fost de numai 15 
zile pentru tata, mama şi cei trei copii. Bucuria a 
fost de nedescris. Aşa am cunoscut familia rămasă 
în viaţă a tatălui. Am găsit, în anul1954, aceeaşi 
Basarabie, povestită de col. dr. Victor Gorşcovoz, 
bogată şi frumoasă, în reconstrucţie după război, 
dar cu români necăjiţi, oropsiţi, trişti, lipsiţi de 
drepturi. În oraşul Cetatea Albă şi în cele cinci sate 
unde am fost la rude nu exista niciun ziar 
românesc. Un sătean mi-a spus: „În sudul 
Basarabiei au mai rămas numai 22 de sate curat 
româneşti, restul sunt mixte, oamenii au fost 
împrăştiaţi în toată Rusia, românii au fost siliţi să 
părăsească locurile natale, tinerii sunt duşi la 
muncă departe de casă”.

În una din zile, un bătrânel m-a tras de mână 
după un colţ de stradă „vin-o aici să nu fim auziţi, 
nu-i voie să vorbim româneşte, nici popa n-are 
voie să ţină slujba în biserică în limba română”. De 
atunci sunt marcat, nu pot să uit... de mic copil am 
fost dus la biserică.

M-am jucat cu cei doi fraţi mai mici, cu doi 
verişori mai mari şi cu alţi minunaţi copii români-
basarabeni, care nu vorbeau limba română, la 
fortăreaţa Cetăţii Albe.

  Prima fortăreaţă a fost construită de grecii 
numiţi Tiriţi, la 18 km de Marea Neagră, într-un 
golfuleţ al acesteia, Tyras, pe partea dreaptă 
(atunci limanul Nistrului era navigabil), lângă 
oraşul Ofiusa, care ulterior s-a scufundat. De 
atunci, până în anul 1812 şi între 1918-1940, a 
aparţinut Daciei/Basarabiei/Moldovei/României 
Mari, între 1812-1918 Rusiei şi Turciei, iar din 
1940, până în prezent U.R.S.S./Rusiei/Ucrainei.

Am avut fericita ocazie să aud de la col. dr. 
Victor Gorşcovoz că: „puţine din oraşele Europei 
au o vechime atât de mare şi atât de bine stabilită ca 
Cetatea Albă, însăşi denumirea oraşului are o 
istorie lungă: Tyras, Turris, Neoptolemi, Niconia, 
Alba Iulia, Akliba, Asprokastron, Maurokastron, 
Monkastro, Leukopolis, Cetatea Albă, iar din 1940 
are denumirile ruseşti/ucrainene: Belgorod 
Dnestrovschi/ Bilgorodi Dnistrovkomi”. Este bine 
să ne reamintim că, în secolul I î.Hr., cetăţile Tyras 

ş.a. intrau în componenţa imensului stat al geto-
dacilor condus de Burebista şi cunoscut sub 
numele de Dacia, iar la începutul domniei lui 
Alexandru cel Bun, Cetatea Albă intră în 
stăpânirea Moldovei, în 1408 fiind atestat ca oraş 
moldovenesc. Este atacată de turci(1420), reparată 
de domnitorul Alexandru cel Bun (1421) şi oraşul 
devine cetatea principală de răsărit (1435-1440) a 
domnitorului Ştefan cel Mare, care o reface, 
lărgeşte şi intensifică comerţul, ceea ce duce la o 
înflorire a oraşului, devenind unul din cele mai 
bogate oraşe ale Moldovei.

După decesul tatălui meu, în anul 1995, 
familia noastră a pierdut legătura cu familia 
rămasă în Cetatea Albă. Au trecut 20 de ani de la 
ultima scrisoare trimisă de col. dr. Victor 
Gorşcovoz, scrisă în limba rusă, despre decesul lui 
Alexandru Gorşcovoz senior, la care nu am primit 
răspuns. A decedat şi unchiul Victor în anul 2003. 
Noi nu vorbim limba rusă/ucraineană, ei nu 
vorbesc limba română, dar se poate ca scrisorile să 
fie cenzurate, să nu ajungă la destinație. Am 
încercat pe internet, fără succes. Parcă s-a rupt 
ceva din mine, nu am linişte sufletească. 

Între anii 1996-2013 am fost de zece ori în 
Canada, în vizită la fiica mea şi la familia 
verişorului Gabi, unicul copil al col. dr. Victor 
Gorşcovoz (el nu a fost niciodată în Canada). Am 
făcut multe excursii, am fost/stat în staţiuni, am 
vizitat metropole în Canada şi S.U.A. Pretutindeni 
am întâlnit şi discutat cu mulţi români plecaţi din 
România şi din Basarabia. Am participat la 
serbările lor câmpeneşti şi am aflat că au emigrat 
aproape 200.000 între anii 1880-1918, cei mai 
mulţi stabilindu-se în teritoriile de nord şi de est 
ale Canadei şi S.U.A. „ ca să fie mai aproape de 
locurile natale România, Basarabia”, cum îmi 
spunea un basarabean. 

La o anumită vârstă, dorul de glia 
strămoșească e greu de suportat, astfel că românii 
şi-ar dori să moară acasă. Acolo am auzit poezia 
regretatului Grigore Vieru:

 „Ascultaţi-mă surori, pe mine/ Şi voi, fraţii 
mei, ce vă sfădiţi: /E păcat, nu-i drept şi nu e bine/ 
Să vinzi casa care te-a-ncălzit./ Bani ne-ar trebui la 
fiecare,/ Toţi avem copii şi vremea-i grea./ Însă 
cum să vinzi fereastra oare,/ Cea la care maica te-
aştepta?!/ Casa părintească nu se vinde,/ Nu se 
vinde tot ce este sfânt./ Din atâtea lucruri dragi şi 
sfinte/ Ochii mamei încă ne privesc./ O vom da şi 
vor schimba lăcata/Şi vor pune şi ferestre noi./ Şi 
trecând pe lângă ea vreodată,/ Vor privi ca la străini 
la noi.”

Col. dr. Victor Gorşcovoz a fost ,,un om de 
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mare cultură” şi a avut o mare influență în 
formarea ca poet, eseist, traducător, critic literar şi 
publicist a nepotului av. prof. Alexandru 
Gorşcovoz jr. (căsătorit Pintescu), care au avut un 
destin tragic: ambii au decedat în 2003, primul la 
79 de ani (27 iulie), iar al doilea la 56 ani (30 
aprilie). De multe ori discutau în apartamentul 
unchiului, la „biroul de creaţie literară” din 
Timişoara.

În 1978, col. dr. V. Gorşcovoz a fost cu 
familia la Medieşu Aurit, la casa veche „de când îi 
lumea” a bunicilor materni din strada Din Jos, 
unde l-a cunoscut şi apreciat pe bunicul plt. (r.) 
Andrei Şerban, după unii autori considerat ca 
,,unul din Eroii Neamului din Transilvania”. A fost 
la cimitir şi la cetate, întâlnirea fiind una de suflet a 
familiei întregite Gorşcovoz din România.

După 13 ani de la plecarea în eternitate, col. 
dr. Victor Gorşcovoz rămâne o amintire unanim 
apreciată şi respectată în viaţa medicală, culturală 
şi sportivă timișeană. Pe stradă, mă opresc multe 
cunoştinţe comune care îmi spun multe fapte bune 
făcute de col. dr. Victor Gorşcovoz, dintre care am 
reţinut: felul lui de a fi prietenos, sensibilitatea 
sufletească ieşită din comun, apropierea de 
bolnavi „a fost un domn, un om cu un caracter şi un 
bun simţ de excepţie, a fost un mare profesionist, 
un bun organizator, un om sociabil, modest şi iubit 
de oameni, impunea mult respect, avea prestanţă, 
folosea metoda convingerii în relaţiile cu 
subalternii. A fost un bun epigramist, artist”.

Dr. Ion San-Marina, doctor în Ştiinţe 
Medicale (1923-2013), care a brevetat unguentul 
„Proctodan-HC”, român-basarabean din moşi-
strămoşi, a fost proprietarul unei clinici medicale 
şi medicul de familie al multor români din arealul 
metropolei canadiene Toronto. După ce m-a 
consultat în anul 2001, mi-a spus următoarele 
despre unchiul meu: „Cu Victoraş am fost colegi 
în anul I la Facultatea de Medicină din Iaşi, în 
1945-1946. Era înalt, deştept, frumos, iubit de 

colegi, cumpătat, manierat, bine crescut, un bun 
patriot din Cetatea Albă. Povestea mult de 
Bugeacul (Basarabia de sud n.a.) său drag. Era un 
bun recitator de poezii din Eminescu, Alecsandri, 
Goga, Coşbuc, Minulescu...În anul II s-a mutat la 
Timişoara, iar eu am terminat facultatea şi, cu 
familia, am fugit de comunişti, în 1952, în Canada. 
De atunci nu l-am mai văzut, aici, însă, fiul său cu 
familia îmi sunt pacienţi”. 

Col. dr. Victor Gorşcovoz, prin anii 60, mi-a 
spus: ,,Viaţa de chirurg e foarte grea, cu mare 
consum de nervi şi de efort fizic, ca a unui miner, a 
unui ţăran cu sapa. Fac operaţii pe care, unele, nu 
le văd, ochii mei sunt în buricul degetelor de la 
mâini, care au o mare sensibilitate. Operaţiile mai 
complicate le facem în echipă cu profesori de la 
Medicină”. Dar cum viaţa nu-ţi oferă numai 
bucurii şi satisfacţii profesionale, a avut parte şi de 
necazuri: după o operaţie, în anul 1968, cel operat 
a decedat la trei zile. A fost foarte afectat, supărat, 
nervos, irascibil, stătea închis în cameră şi studia 
cărţi de chirurgie, îşi punea multe întrebări...

De asemenea, în anul 1982, au sosit la 
Timişoara două vagoane cu medicamente pentru 
spitalele militare din vestul ţării, fiind trimiși doi 
militari în termen de la Spitalul Militar să asigure 
paza. Un militar s-a urcat pe vagon şi a fost 
electrocutat. Col. dr. Victor Gorşcovoz a trecut 
printr-o stare sufletească deosebită, care ,,l-a 
îmbătrânit cu câţiva ani”, nu a rezistat şocului şi a 
cerut să fie pensionat la 59 de ani, după 40 de ani 
de serviciu în Armata Română-Medicină Militară, 
din care 26 de ani de chirurgie. 

O boală nemiloasă l-a ţinut la pat şase luni 
în Spitalul Militar Timişoara, înconjurat de cei 
dragi şi de colegii de serviciu. A decedat la 27 iulie 
2003. După 13 ani de la deces, lasă un imens gol în 
viaţa celor care l-au iubit şi cunoscut „păstrând o 
vie amintire a chipului său bun şi blând, ca şi 
umorul viu şi satira fină din versurile, epigramele 
şi proza sa”.

Încerc să duc mai departe tradiţia familiei, 
aceea de a face copiilor şi nepoţilor mei, încă de 
mici, o educaţie patriotică de cunoaştere a istoriei 
milenare a neamului românesc, greu încercat de-a 
lungul vremii, a geografiei Patriei, a tradiţiilor 
populare, a dragostei față de „limba dulce 
românească”, a frumuseţilor şi bogăţiilor Patriei 
cum nu-i alta în lume, a românilor, a tot ce este 
românesc, a „tot ce mişcă-n ţara asta/Râul, 
ramul”..., a eroilor neamului şi a tot ce ne-au lăsat 
pentru neuitare şi păstrare... 
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Academicianul	prof.	dr.	
Florian	C.	Ulmeanu	(1903-1973),	

creatorul	ramurii	medicinei	sportive	în	România	(I)

prof.	Lucia	MUNTEANU

   ntre figurile de seamă ale ştiinţei 
medicale româneşti, un loc important îl ocupă un 
fiu al meleagurilor nord-vestice ale ţării, Florian 
C. Ulmeanu.

S-a născut la 3 noiembrie 1903 în comuna 
Ulmeni, Maramureş, aflată pe atunci în judeţul 
Sălaj. Tatăl lui a fost Alexa Covaciu, căsătorit cu 
Maria Dulfu, nepoata poetului Petre Dulfu, 
gospodar de frunte şi pentru un timp chiar primar 
al comunei, ales de săteni pentru onestitatea şi 
capacităţile lui organizatorice.

Florian a urmat primele clase în satul natal, 
în limba maghiară, pe care nu o cunoştea de acasă, 
dar a învăţat-o la şcoală, fiind un elev model şi 
reuşind să ia în fiecare an premiul I. Hotărât să-şi 
continue învăţătura, se înscrie la Gimnaziul 
Superior al Colegiului Reformat din Zalău. 
Clasele  III – V le urmează la Liceul de Stat  
Maghiar din Baia Mare, iar ultimele clase, a VI-a, 
a VII-a, a VIII-a, la acelaşi liceu, transformat în 
liceu românesc, Liceul „Gheorghe Şincai”, unde 
trece examenul de maturitate (bacalaureat) cu 
calificativul „foarte bine matur” în anul 1922.

Se înscrie apoi la Facultatea de medicină 
din Cluj, de unde, în anul următor, a trecut la 
Facultatea de medicină militară din Bucureşti (ca 
bursier), probabil pentru a-i scuti de cheltuieli pe 
părinţi. Termină facultatea în 1927, luându-şi 
doctoratul în medicină generală şi chirurgie cu 
nota zece. Urmează apoi o serie de cursuri de 
specializare atât în ţară, cât şi în străinătate. De 
asemenea, este preocupat să-şi lărgească 
cunoştinţele, fiind prezent la conferinţe şi 
manifestări ştiinţifice, citind opere de literatură 
română şi universală, urmărind cu pasiune 
concerte de muzică clasică, muzică de operă, 
interesându-se de expoziţiile de artă. Anii 
studenţiei sunt decisivi în formarea personalităţii 
sale, de om de ştiinţă, de om cu alese calităţi 
morale. S-a căsătorit în 1934 cu o basarabeancă, 
Elisabeta (Liza), o femeie educată, profesoară de 
desen şi pictoriţă amatoare. Au avut un singur 
copil, care a murit la naştere. Soţia i-a 
supravieţuit soţului ei şase ani, murind în 1979. 

După absolvirea Facultăţii de medicină, 

Florian se specializează în medicina educaţiei 
fizice şi sportului, urmând în acest scop o serie de 
şcoli şi cursuri de specialitate.

Astfel:
– în 1928 termină Şcoala specială sanitară 

de ofiţeri;
– de la începutul anului 1929 activează ca 

asistent al prof. dr. I. Lascăr, care preda cursuri de 
fiziologie, control medical şi gimnastică 
medicală pentru studenţii de la I.M.E.F.;

– în anul 1930 urmează cursul de vară de 
medicina sportului la Şcoala superioară de 
educaţie fizică din Berlin;

– în 1931, un alt curs de fiziologie a muncii 
la Paris;

– în anii următori frecventează cursurile 
Institutului Superior de Educaţie fizică şi Sport 
din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat al 
acestuia în 1933. Aceste cursuri au fost urmate 
din proprie voinţă, cu intenţia de a testa personal 
condiţiile în care se vor obţine anumite rezultate 
sportive în cercetările ce vor urma asupra 
rezistenţei organismului uman la eforturile fizice.  

În anii următori, pe baza unei burse 
acordate de Oficiul Naţional de Educaţie Fizică, 
se află la Paris, unde urmează studii de 
specializare în biometrie şi psihotehnică, în 
laboratorul de organizare a muncii. După doi ani 
de studii sistematice şi cercetări de laborator în 
domeniul fiziologiei efortului muscular şi al 
fiziologiei aplicate, întocmeşte lucrarea Efortul 
voluntar şi cronaxia, sub îndrumarea prof. Y. 
Lapique şi prof. H. Laugier, lucrare pentru care 
Universitatea din Paris îi acordă titlul de doctor în 
ştiinţe. Lucrarea a fost premiată de Academia de 
Medicină franceză cu premiul Boullard, în anul 
1936. (cf. Iacob Mihăilă, O viaţă dăruită ştiinţei 
educaţiei fizice şi sportului – prof. dr. Florian C. 
Ulmeanu, în revista Educaţie fizică şi sport, nr. 
10, 1974, p.49).

Cu câteva luni înainte de a-şi susţine teza, 
văzând  p ro fes iona l i smul  ş i  ap rec i ind 
perspectivele tânărului medic român, profesorul 
său, H. Laugier, îi face două propuneri: să accepte 
o bursă a statului francez pentru specializare în 
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Statele Unite şi, ca urmare, la terminarea studiilor 
să fie încadrat ca profesor universitar la Sorbona. 
După îndelungate frământări, Florian Ulmeanu îi 
răspunde profesorului său în spiritul lui Louis 
Pasteur: „Dacă ştiinţa nu are patrie, omul de 
ştiinţă are totuşi una”. A dovedit astfel că legătura 
cu ţara sa era mai puternică decât dorinţa de a face 
carieră pe alte meleaguri. (Cf, Felix Marian, 
Doctorul fără arginţi, editura „Gutinul”, Baia 
Mare, 1997, p. 22).

În paralel cu pregătirea medicală şi de 
medicină sportivă, urmează şi studii de medicină 
militară, începând cu anul 1923. În 1924 primeşte 
gradul de sublocotenent, iar peste trei ani, în 
1927, când termină studiile şi obţine titlul de 
doctor, este înaintat la gradul de locotenent. În 
1928 îşi finalizează pregătirea, absolvind Şcoala 
Specială Sanitară de Ofiţeri. Începând cu anul 
1930 predă la Institutul Militar de Educaţie Fizică 
şi la Institutul Superior de Educaţie Fizică în 
calitate de medic şi asistent la catedra de 
fiziologie. Desfăşoară multiple activităţi cum ar 
fi: medic la cursurile sporturilor de iarnă de la 
Predeal; în 1931 ia parte la cursurile aplicative de 
alpinism cu sediul la Broşteni; în 1933 este numit 
medic recrutor la Centrul de recrutare Vlaşca; de 
asemenea, înfiinţează tabere de vară pe litoralul 
Mării Negre, desfăşurând împreună cu dr. I. 
Mihăilă de la I.S.E.F. o susţinută propagandă 
pentru practicarea educaţiei fizice şi a sportului; 
în primăvara anului 1934 ia parte la campania de 
combatere a epidemiei de tifos exantematic din 
Basarabia. Reîntors în ţară după studiile de 

specializare din Franţa, este repartizat la diferite 
unităţi militare, fiind încadrat la Ministerul 
Apărării Naţionale, Direcţia Sanitară, la Institutul 
Central Medical al Aviaţiei. În 1938 este mutat, în 
interes de serviciu, la Centrul de Instrucţie al 
Aeronauticii, Direcţia sanitară; între 1940-1941 
este medic-şef al Bazei Flotilei 3 Vânători, 
participând şi la manevre; la un interval de o lună 
este înaintat la gradul de căpitan. Între 1941 şi 
1945 este medic şef al escadrilei sanitare a 
aeronauticii, luând parte timp de două luni şi la 
campania de pe front. În toamna anului 1941 
primeşte gradul de maior şi, ca medic al 
Escadrilei Sanitare de pe lângă Armata a IV-a din 
Crimeea (iunie 1943-ianuarie 1944), îşi riscă 
viaţa în numeroase situaţii. Această unitate 
trebuia să evacueze şi să transporte răniţii în ţară, 
lucrând pe un aeroport sanitar, în condiţii grele, 
cu riscuri enorme. Pentru meritele sale deosebite, 
pentru sacrificiul de sine dovedit pe front, 
primeşte gradul de locotenent colonel (1944). 
Între 1945 şi 1947 este medic-şef al Centrului 
medical aeronautic; între 1948 şi 1950 face parte 
din corpul didactic al Centrului militar de 
educaţie fizică din Bucureşti. Între 15 mai şi 15 
iunie este detaşat ca medic la Cercul teritorial din 
Satu Mare, la Comisia de recrutare. Văzând că 
obligaţiile militare îi solicită prea mult timp şi nu 
se poate dedica în voie muncii didactice şi de 
cercetare, se retrage din armată cu gradul de 
colonel medic în rezervă. Pe de altă parte, era 
nevoie de un fiziolog specializat în problemele de 
educaţie fizică şi sport la Institut. Aşa încât, în 
ultimii 23 de ani ai vieţii a activat numai în cadrul 
Institutului de educaţie fizică şi sport, având 
funcţia de conferenţiar între 1948 şi 1950, iar 
între 1950 şi 1969 postul de profesor titular la 
catedra de fiziologie. Între anii 1969 şi 1971 
f u n c ţ i o n e a z ă  c a  p r o f e s o r  c o n s u l t a n t , 
continuându-şi activitatea în cadrul Societăţii de 
medicina culturii fizice din cadrul U.S.S.M. şi în 
cadrul Federaţiei Internaţionale de medicină 
sportivă până la sfârşitul vieţii.

Profesorul Florian Ulmeanu a fost 
fondatorul Societăţii de Medicina Culturii Fizice 
şi i-a rămas devotat pe tot parcursul vieţii sale, 
depunând o muncă stăruitoare, contribuind la 
dezvoltarea acesteia pe plan naţional şi 
internaţional. La şedinţa de constituire a 
Societăţii Medicale de Educaţie Fizică, din 15 
aprilie 1932, preşedinte a fost ales prof. dr. I. 
Lascăr, iar secretar general dr. Florian Ulmeanu. 
De asemenea, făcea parte, încă de atunci, din 
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comitetul de redacție al „Buletinului Societăţii 
Medicale de Educaţie Fizică”. Deci, încă din anii 
tinereţii, prof. Ulmeanu desfăşoară o activitate 
susţinută, recunoscută pe plan naţional şi 
internaţional, de aplicare a descoperirilor 
medicinei la domeniul activităţii sportive.

Prof. Florian Ulmeanu a fost şi organizator 
al unor congrese internaţionale de medicină 
sportivă cum au fost Congresul de la Praga din 
1963, precum şi al doilea Congres european de 
medicină sportivă ţinut la Bucureşti în 1969; în 
acelaşi an a participat la al VII-lea Congres 
Mondial de medicină sportivă de la Ciudad de 
Mexico, iar în 1970 la Congresul F.I.M.S. de la 
Oxford. 

Activi tatea lui  prodigioasă a  fost 
recunoscută şi răsplătită prin numeroase distincţii 
obţinute în ţară şi în străinătate. Pe lângă premiul 
Boullard al Universităţii din Paris, din 1936, când 
tânărul cercetător devine Laureat al Academiei 
Franceze de Medicină, primeşte multe alte 
distincţii. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată 
cu simţul conştiinciozităţii exemplare, în 1963 
este declarat membru de onoare al Societăţii de 
medicină cehoslovace „J.E.Purkyne”. Primeşte 
Diploma de merit pentru activitatea ştiinţifică în 
domeniul medicinei culturii fizice acordată de al 
VII-lea Congres Mondial de medicină sportivă 
din Mexic, de asemenea premiul „Michel 
Mittolo” al Federaţiei italiene de medicină 
sportivă. În 1971, Asociaţia Internaţională 
Olimpică Medicală din Grecia îi atribuie un 
certificat de participant special la prima sesiune 

internaţională de la Atena şi Olimpia. În anul 
1972, cu prilejul Olimpiadei desfăşurată la 
Munchen, s-a desfăşurat al XIX-lea Congres 
Mondial de Medicină Sportivă. Cu acest prilej, 
prof. Ulmeanu a fost ales unul din cei trei 
vicepreşedinţi ai forumului suprem. Alte invitaţii 
la manifestări similare primite după moartea sa 
atestă faptul că dispariţia sa a lăsat un gol imens în 
cercetările problemelor de medicină sportivă.

„Schiţa sumară a vastei activităţi a prof. 
Ulmeanu este o mărturie a unei vieţi de luptă şi 
realizări, în noua disciplină a medicinii – 
medicina educaţiei fizice şi a sportului, care i-a 
adus reputaţia şi recunoştinţa forurilor tutelare 
din ţară şi a specialiştilor de peste hotare, ceea ce 
reprezintă nu numai o confirmare a valorii 
rezultatelor obţinute, ci şi contribuţia lui la 
prestigiul ţării noastre în străinătate”. (dr. Iacob 
Mihăilă, în Educaţie fizică şi sport, nr. 10/ 1974, 
pag.52).

Totuşi, primirea lui în Academia Română s-
a făcut abia post mortem, în 28 aprilie 1994, 
forurile ştiinţifice reparând astfel nemeritata 
uitare care a răsplătit o viaţă de muncă şi 
abnegaţie în domeniul atât de nou al medicinei 
sportive. Referatul privind personalitatea şi 
activitatea celui care a fost dr. Florian C. 
Ulmeanu a fost rostit de academicianul Ştefan 
Milcu, preşedintele celui mai înalt for ştiinţific 
medical din ţara noastră de la acea dată. 

 O asemenea viaţă de muncă, de efort 
constant depus în scopul realizării unor ţeluri 
înalte care să ajute omul şi sănătatea lui, nu odată 
cerând un sacrificiu personal, nu putea veni decât 
de la cineva care era condus de înalte principii 
etice. După cum el însuşi afirmă „În condiţiile 
când există dorinţa fierbinte de a fi util societăţii, 
flăcările jertfei se mistuie în satisfacţii. Energia 
consumată şi apoi regenerată produce forţe noi, 
creând astfel un suport moral inepuizabil”. Viaţa 
sa exprimă cu prisosinţă înalta lui conştiinţă 
profesională, o disciplină a vieţii şi a muncii de 
care a dat dovadă încă din anii adolescenţei şi 
tinereţii. 

Între numeroasele sale calităţi morale nu 
putea lipsi, desigur, dragostea neţărmurită pentru 
neamul din sânul căruia s-a ridicat, dorinţa 
arzătoare de a contribui la propăşirea satului natal 
şi a ţinutului din care acesta făcea parte. De aceea, 
încă din timpul studenţiei, ia iniţiativa de a uni 
tineretul intelectual din comună, format din elevi, 
studenţi şi alţi intelectuali, în vederea realizării 
acestui ţel. 
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Aspecte	privind	procesul	de	colectivizare	
a	agriculturii	în	comuna	Viile	Satu	Mare	(II)

Prof.	Simona	Otilia	GOIA
Şc.	Gimnazială	Viile	Satu	Mare

    Colectivizarea propriu-zisă a agriculturii 
în comuna Viile Satu Mare

Anul 1949 a fost şi cel în care Partidul a 
început colectivizarea agriculturii, o măsură căreia 
i-a trebuit, totuşi, nu mai puţin de 13 ani pentru a fi 
desăvârşită.

Î n  m o m e n t u l  a n u n ţ ă r i i  î n c e p u t u l u i 
colectivizării, coordonatele sectorului socialist din 
agricultură erau deja stabilite. În mai 1948 apăruse 
decretul nr. 33, prin care se crea suportul financiar şi 
tehnic al Fermelor de Stat şi al Staţiunilor de 
Maşini. În iulie 1948 se înfiinţează Comisia de Stat 
a Planificării, care prefigurează extinderea 
controlului asupra întregii activităţi agricole de la 
sate. Lipsea doar structura colectivistă în care să fie 
încadraţi ţăranii, sub supravegherea Partidului. Din 
acest  motiv,  se  declanşează o campanie 
propagandistă extraordinară, dusă de activişti ai 
P.M.R., dublată de acţiunile Securităţii Republicii.

Încercând o rezolvare a problemei agrare, Fr. 
Engels, analizând programul agrar adoptat la 
Congresul de la Nantes de către socialiştii francezi, 
scria „atunci când vom deţine puterea în stat … 
sarcina noastră faţă de micul ţăran este, în primul 
rând, să transformăm gospodăria sa privată şi 
proprietatea sa particulară într-una cooperatistă, nu 
prin violenţă, ci prin puterea exemplului şi 

1acordându-i sprijinul societăţii pentru acest scop.”  
Din păcate, însă, teoriile lui Engels nu au fost întru 
totul însuşite de comuniştii români, aceştia 
preferând mai mult exemplul sovietic. În aceste 
condiţii, perioada 1949 – 1953, în special, a fost 
extrem de dură pentru ţărănime, circa 80.000 de 

2ţărani recalcitranţi fiind arestaţi de autorităţi.  Dacă 
ar fi să dăm crezare afirmaţiilor lui Alexandru 
Bârlădeanu, acesta susţine că „la un moment dat, 
prin 1949 – 1950, între Dej şi Ana Pauker a avut loc 
o mare divergenţă, o mare dispută, care se repercută 
şi în conducerea Partidului, privind ritmul de 
colectivizare a agriculturii. Dej era pentru un ritm 
mai lent şi pentru o încurajare a formelor primare de 
întovărăşire, ca o şcoala şi perioadă de convingere 

3pentru viitoarea cooperativizare.”  În continuare, 
acesta dă vina pe Ana Pauker, pe care o consideră ca 
fiind ruptă de realitatea românească, voia ca totul să 
se desfăşoare repede, dându-i exemplu pe bulgari.

Pentru a putea analiza mai amănunţit 

concepţia lui Dej, vizavi de problema colectivizării, 
trebuie să ne întoarcem la startul cooperativizării, 
Plenara C.C. al P.M.R. din 3 – 5 martie 1949, când, 
în raportul prezentat cu această ocazie, acesta făcea 
o analiză a situaţiei agriculturii în acel moment. În 
raport se arăta, printre altele, că „agricultura care se 
practică la noi face ca pământul să producă puţin şi 
prost, deşi avem un sol din cele mai rodnice. Dar pe 
un pământ fărâmiţat în milioane de loturi, cum se 
poate face o agricultură raţională? Avem în ţara 
noastră peste 3 milioane de gospodării şi fiecare din 
acestea este împărţită în mai multe loturi 

4împrăştiate şi distanţate unul de altul.”
Probabil că Dej avea dreptate, dar ne întrebăm; 

oare cine este de vină? Cine a legiferat şi aplicat 
reforma agrară din 1945? Să fi uitat oare Dej că 
Partidul Comunist a ajutat foarte mult ca sistemul 
agrar naţional să ajungă în această fază de 
fărâmiţare, condiţia numărul unu în procesul de 
colectivizare? Dar, cu toate acestea, principalul 
vinovat (în viziunea liderului comunist) este 
chiaburul, motiv pentru care Partidul „trebuie să 
desfăşoare în prealabil o îndelungată muncă 
pregătitoare, în vederea îngrădirii elementelor 
capitaliste de la sate, în vederea întăririi alianţei 
dintre clasa muncitoare şi ţărănime… Orice grabă 
în această privinţă nu poate decât să pricinuiască 

5prejudicii ireparabile.”
Cooperaţia de produse trebuia să ducă la 

unirea treptată a mijloacelor de producţie şi a 
pământului, la crearea unor cooperative agricole 
bazate pe relaţii de producţie socialiste. De multe 
ori, însă, numărul persoanelor ce doreau să se 
înscrie în colectiv şi situaţia lor economică sunt 
nesemnificative, priorităţile fiind de ordin politic, 
deşi, conform decretului 319/1949, G.A.C.-urile se 
înfiinţează la propunerea Ministerului Agriculturii, 
care oferă şi o avizare cu caracter agrozootehnic. 
Pregătirea politică a înfiinţării gospodăriei agricole 
impune o verificare atentă a membrilor fondatori, 
îndoctrinarea viitorilor membri, având ca suport 
imediat, în desfăşurarea evenimentelor, epurarea 
preventivă a elementelor suspecte şi paralizarea 
„uneltirilor chiaburilor împotriva înfiinţării 
gospodăriilor”. 

Pentru ca toate aceste planuri să fie puse în 
aplicare, în conformitate cu cele discutate la Plenara 
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din martie 1949, a fost luat un ansamblu de măsuri 
menite să ajute organizaţiile judeţene de partid. 
Astfel, C.C. al P.M.R. a trimis în fiecare judeţ 
circularele nr. 60 B/14 mai 1949 şi nr. 88/16 iulie 
1949, care cuprindeau instrucţiuni speciale 
„privind sarcinile organizaţiilor de partid şi 
acţiunea de organizare a cooperaţiei”. Acestea 
trebuiau să pună în aplicare o serie de măsuri, cum 
ar fi: intensificarea acţiunii politice la sate, în 
instituţii şi întreprinderi, pentru a ajuta populaţia să-
şi însuşească şi să înţeleagă politica Partidului în 
domeniul agrar; desemnarea unor grupări de 
activişti care să se ocupe de „problemele” 
colectivizării; dezvoltarea formelor de cooperaţie, 
de la cele de desfacere la cele de producţie.

În acest context, Comitetul judeţean de partid 
Satu Mare a elaborat un plan de muncă pentru 
prelucrarea rezoluţiei plenarei din martie 1949, care 
a fost prezentat în trei etape: cu activiştii (28 – 29 
martie 1949), cu Organizaţiile de bază (30 martie – 
10 aprilie) şi comitetele de partid din întreprinderi şi 
instituţii (11 – 16 aprilie). Acţiunea a fost extinsă şi 
în cadrul organizaţiilor de partid de la sate. În 
paralel, trebuiau să îndrume ţărănimea în crearea 
primelor cooperative de producţie. Dar rezoluţia 
plenarei din martie 1949 nu a avut efectul scontat la 
Satu Mare, producând mai degrabă o „fărâmiţare 
permanentă în rândurile populaţiei”, după cum 
rezultă dintr-un document al Comitetului judeţean 

6de partid.  
Cu toate acestea, însă, după numai patru luni 

de la începerea colectivizării, în judeţul Satu Mare 
încep să apară primele gospodării agricole 
colective.

Primele tentative de creare a unei gospodării 
colective sunt la Berveni, deşi aici existau destule 
forţe ostile colectivizării, ceea ce creează probleme 
conducerii locale. Odată cu înfiinţarea G.A.C.-
urilor, au început să-şi facă loc în judeţ şi alte forme 
de muncă în colectiv în agricultură, aşa numitele 
întovărăşiri, care aveau menirea, conform rezoluţiei 
Plenarei din martie 1949, de a obişnui pe ţărani cu 
munca în  comun,  de  a  convinge asupra 
„superiorităţii proprietăţii socialiste”. Un tip de 
întovărăşire agricolă era acela în care gradul de 
asociere a ţăranilor era mai ridicat, folosindu-se în 
comun pământul şi animalele de muncă, deşi ele 
rămâneau proprietatea personală. Repartiţia 
produselor se făcea după munca depusă şi suprafaţa 
deţinută în întovărăşire. Acest tip de asociere în 
comun a fost implementat şi în zonele comunei 
Viile Satu Mare și Tătăreşti. Analizând această 
situaţie la nivelul mentalităţii ţăranului mijlocaş, se 
poate observa că acesta acceptă, totuşi (şi datorită 
presiunilor exercitate asupra lui), să intre într-o 

formă de muncă în colectiv, dar el nu face altceva 
decât să-şi lucreze terenul său şi să primească 
rezultatele muncii depuse în conformitate cu 
suprafaţa agricolă cu care s-a înscris în întovărăşire. 
Deci, la nivelul mental nu asimila ideea de colectiv 
aşa cum dorea Partidul, adică nu putea accepta (nici 
în gândire), ca pământul său, cu care intră în 
gospodărie colectivă sau o întovărăşire agricolă, să 
fie împărţit cu alţi ţărani care nu aveau nici o 
proprietate şi care nu s-au înscris în aceste G.A.C.-
uri decât cu oportunism. Din aceste motive, 
întovărăşirile agricole se doreau a fi un mijloc de 
„educare” a ţărănimii în sprijinul socialismului, 
creând totodată premisele trecerii la o formă de 
cooperare de grup superioară (G.A.C.-urile), care 
au la bază proprietatea de grup asupra pământului şi 
a animalelor de muncă, iar repartiţia se făcea după 
principiul cantităţii şi calităţii muncii, în raport cu 
producţia obţinută, nu în funcţie de suprafaţa de 
pământ cu care se intra în colectiv.

Începutul colectivizării a fost împânzit de 
greutăţi, neclarităţi, abateri şi abuzuri, într-un 
cuvânt o sumedenie de greşeli în aplicarea „liniei 
politice a partidului”, neglijarea formelor simple de 
cooperare şi forţarea ritmului de constituire a 
cooperativelor, exercitate prin presiuni asupra 
ţăranilor. Din aceste motive, procesul de 
colectivizare a agriculturii intră într-un moment de 
criză, ceea ce nemulţumeşte Partidul, dar vinovaţi 
(în viziunea comunistă) sunt tot „chiaburii 
reacţionari”.

Pentru a salva situaţia, Partidul loveşte 
puternic în ţărănimea mijlocaşă şi cea înstărită care 
nu s-a înscris în G.A.C., prin mărirea exagerată a 
impozitelor. Astfel, prin adresa cu nr. 5.971/3 
august 1951, Secţiunea Financiară Regională Baia 
Mare trimite (cu menţiunea f.f. urgent) către Secţia 
Financiară a Raionului Satu Mare „deciziunea din 3 
august a.c., prin care procentul de majorare a 
impozitului agricol, pentru toţi contribuabilii 
clasificaţi şi trecuţi pe lista chiaburilor din raza 
raionului dvs., în exerciţiul financiar 1951, se 
stabileşte 50%. Faţă de această decizie, vă rugăm ca 
imediat să stabiliţi aceste diferenţe de cotă la toţi 
contribuabilii chiaburi, care au avut un procent de 
majorare sub 50%, înaintându-ne până pe data de 7 
august a.c., când sunteţi chemaţi în conferinţă, 
borderourile de adaose, care trebuie să-l 
comunicăm Ministerului. De executarea acestei 
dispoziţii rămâneţi direct răspunzător”. Adresa este 
semnată de A. Roth, Şeful Secţiunii Financiare şi D. 

7Oarza, Şeful Serviciului I.V.P.
La fel, nu a fost pus un accent pe realizarea 

planului de colectare, unde, de asemenea, sunt 
lipsuri. Noul comitet care va fi ales trebuie să 
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depună o muncă mai organizată în rândul ţărănimii, 
campaniile să fie legate de transformarea socialistă 
a agriculturii, să fie aplicate pe scară mai largă 
regulile agrozootehnice, în scopul obţinerii unei 
producţii de cereale mai înalte la hectar.

Procesul de colectivizare continuă, punându-
se accent şi pe transformarea întovărăşirilor 
agricole în gospodării colective. La 28 martie 1959, 
se interzicea darea în parte sau în arendă a 
terenurilor agricole, precum şi orice altă formă de 
lucru cu forţe străine, pentru a constrânge şi pe 
această cale proprietarii care nu mai puteau să-şi 
mai lucreze pământul din diferite motive, să îl dea 
colectivului, singurul care avea dreptul legal de a 
lucra terenul altcuiva. Organizaţiile de partid şi de 
stat din judeţ au aplicat prevederile acestui decret, 
lovind puternic ţărănimea şi chiaburimea 

8necooperativizată . 
La sfârşitul anului 1959 sunt semnalate 

primele cereri adresate Comitetului de iniţiativă 
pentru înfiinţarea unui G.A.C. în comuna Viile Satu 
Mare. 

Un an mai târziu, în iunie 1960, se desfăşoară 
lucrarile Congresului al VIII-lea al P.M.R., care va 
intensifica presiunea autorităţilor în vederea 
urgentării procesului de colectivizare a agriculturii 
în România.

Pe acest fond, ideea de constituire a unei 
cooperative colective a prins contur şi în comuna 
Viile Satu Mare, în ianuarie 1960 fiind susţinută de 
cei 19 membri de partid care votaseră în favoarea 
ideii (din care doar 13 s-au înscris în noul GAC), la 
care se adaugă alţi localnici, totalizând 163 de 
familii de ţărani săraci şi mijlocaşi, mai exact, ţărani 
cu gospodărie mică în număr de 102, respectiv 
ţărani cu gospodărie mijlocie, în număr de 61. Din 
aceste cifre se poate observa că prima gospodărie, 
ca şi multe altele, se baza pe drojdia satului, pe 
oameni care nu aveau mai nimic, dar cărora le-ar fi 
plăcut să aibă munca celorlalţi consăteni fără să fi 
lucrat vreodată pentru constituirea unor astfel de 
averi.

Actul de constituire a cooperativei a fost 
semnat în mod solemn la data de 10 ianuarie 1960. 
G.A.C.-ul s-a intitulat „Unirea” şi avea în posesie 
473 ha de pământ, 6 vaci, 71 cai, 35 oi, 66 pluguri, 
68 grape, 24 prăşitoare, 17 semănătoare de porumb, 
2 ateliere de fierarie şi 79 de căruţe. Dintre cei 
înscrişi, 21 sunt români, 141 maghiari şi un evreu. 
Aceste informaţii au fost extrase dintr-un referat 
întocmit de Comitetul Comunal de Partid din Viile 
Satu Mare, semnat de secretarul de partid Iuhas 

9Iosif.
Prezentăm în continuare actul de constituire a 

GAC „Unirea” din Viile Satu Mare: 

”Noi ţăranii muncitori din com. Viile Satu 
Mare, Raionul Satu Mare, Regiunea Baia Mare, 
Republica Populară Română, ne unim de bună voie 
constituindu-ne în Gospodăria Agricolă Colectivă 
cu denumirea „Unirea”, având sediul în comuna 
Viile Satu Mare.

Scopul urmărit de noi este ca prin munca 
organizată în comun cu mijloace comune de 
producţie, să clădim o Gospodărie Agricolă 
Colectivă, să asigurăm victoria deplină asupra 
exploatării omului de către om şi asupra 
duşmanilor a celor ce muncesc. Să învingem 
complet întunericul precum şi starea înapoiată a 
gospodăriilor individuale, folosind tractoarele şi 
maşinile agricole puse la dispoziţie de stat prin 
S.M.T., cât şi animalele noastre de tracţiune şi 
aplicând metodele agro-zootehnice înaintate să 
obţinem o producţie sporită în agricultură şi în 
creşterea animalelor de producţie care să 
întărească Gospodăria Agricolă Colectivă şi să 
asigure nouă şi familiilor noastre o viaţă 
îndelungată şi un viitor fericit.

10Viile Satu Mare la 10 ianuarie 1960”
Menţionăm că textul este scris cu foarte multe 

greşeli gramaticale, ceea ce dovedește nivelul 
scăzut de educație. 

În continuarea acestui act de constituire, 
urmează un tabel cu numele, prenumele, adresa şi 
semnătura celui înscris în G.A.C. „Unirea” Viile 
Satu Mare. Se pare că suprafaţa fiecărei familii 
intrate în colectiv nu interesa prea mult, ea nefiind 
trecută în nici o rubrică. Unele cereri de înscriere în 
G.A.C. dovedesc ceea ce am afirmat anterior, şi 
anume faptul că în aceste gospodării s-au înscris 
ţărani cu pământ foarte puţin sau care nu aveau 
deloc, înscriindu-se doar cu „braţe de muncă”.

Sintetizând câteva cereri adresate „Către 
comitetul de iniţiativă”, am extras următoarele date 
cu privire la suprafaţa de teren cu care au intrat în 
G.A.C., inventarul agricol (dacă exista aşa ceva), 

11ocupaţia şi data semnării cererii :
· Tătăran Ioan – 1,5 ha, un cal şi un mânz, 14 XII 
1959;
· Pop Mihai – 3,98 ha, un car, un plug, o prăşitoare, 
o grapă, 14 XII 1959;
· Timoc Gheorghe – 2,11 ha arabil şi nearabil, un 
car, un plug, o grapă, o vacă şi o junincă, 28 XII 
1959;
· Gyorgyi Dorel – 0,5 ha, fără inventar, om de 
serviciu la Primărie, 27 XII 1959; 
· Balog Emeric – 1,59 ha, un cal, 21.II.1959;
· Văd. Horotan Floare – 0,86 ha arabil şi grădină, 
25.07.1959;

Nichita Vasile – 0,10 arabil, 0,17 livezi, 0,52 
vie, om de serviciu la Primărie, 5 XI 1959;
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· Suszer Robert – 0,90 ha vie, 6 V 1960;
· Matei Ioan – 0,38 ha;
· Borşa Gavril -  fără pământ „vă rugăm a ne primi 
cu braţele de muncă”, 25 XI 1961;
· Kuki Ludovic – la fel ca Borşa Gavril, 1 VI 1962.

Situaţia este identică şi în cazul constituirii 
G.A.C. „6 Martie” din Tătăreşti. Cererile cuprind 
teren între 0,8 şi 7,44 ha, văduvele având suprafeţe 
mai mici. Predomină suprafeţele foarte mici. Am 
sintetizat şi în acest caz câteva cereri de intrare în 
G.A.C., după aceleaşi criterii folosite la Viile Satu 

12Mare, rezultând următoarele :
· Tămaş Ioan, cerere de intrare în GAC Tătăreşti 
cu 3,77 ha din care 0,09 ha vie şi curte, 19 ian. 1960;
 Topan Alexandru – 2,66 ha şi o casă, 1 feb. 1960;  
· Tătar Ioan – 2,54 ha teren şi gospodărie, la care se 
adaugă o vacă, un car, un plug de fier şi o grapă, 11 
feb. 1960;
· Mirişan Maria şi fiul Mircea – 1,74 ha, 11 feb. 
1960;
· Dan Vasile – 7,50 ha, 2 cai, 10 oi, un car, un plug 
şi o grapă, 12 feb. 1961;
· Cormoş Vasile – 3,11 ha, 16 feb. 1961;
· Silaghi Dumitru – 4,15 ha, un car, un plug, un jug, 
27 feb. 1961;
· Nicoară Dumitru – 7,44 ha teren, 2 cai, două 
hamuri complete, o căruţă cu osii de fier, un plug de 
fier, o grapă şi o sanie, 6 martie 1961;
· Petre Valer – 6,40 ha, 16 oct. 1961;
· Cioară Iuliu – 3,50 ha, 19 oct. 1961;
· Văd. Silaghi Vasile – 0,86 ha, 21 oct. 1961;
· Boja Traian – 4,80 ha, 20 oct. 1961;
· Pop Vasile – 1,57 ha, 13 oct. 1961.

Au fost foarte multe persoane care au refuzat 
să facă pasul spre noua structură colectivistă. Presa 
aservită regimului reflectă în paginile sale articole 
al căror conţinut scotea în evidenţă pe cei care se 
opuneau să-şi plătească dările către stat, precum şi 
metodele folosite de aceştia în vederea sustragerii 
acestor dări, dar şi pedepsele la care erau supuşi. 
Odată începută, această luptă de demascare a scos la 
iveală fel de fel de înscenări împotriva celor care 
încercau, sub o formă sau alta, o luptă de rezistenţă.

Zilnic, paginile ziarelor locale reflectă această 
stare. Lupta în mediul rural a luat proporţii 
alarmante, uneori plătindu-se poliţe între sătenii cu 
rivalităţi mai vechi, iar, sub pretextul că nu îşi achită 
datoriile faţă de stat, erau socotiţi „sabotori”, 
„bandiţi” şi „duşmani ai poporului”. Spre exemplu, 
în nr. 354 al ziarului „Drapelul roşu” se menţiona, 
printre altele, „chiaburul Nicoară Vasile din satul 
Tătărăşti şi Bozga Ioan din Tătărăşti au fost 

13condamnaţi la doi ani de închisoare.”

Concluzii

La scurt timp după instalarea sa, la 23 martie 
1945, guvernul dr. Petru Groza a legiferat reforma 
agrară. Pentru a putea fi înţeleasă mai bine, această 
reformă trebuie analizată din două puncte de 
vedere, ca fiind:

1) o manevră electorală;
2) un pas spre colectivizare.    
Documentele vremii şi sursele bibliografice ne 

indică ambele ipostaze.
Astăzi ne putem întreba: care fusese scopul 

reformei agrare din 1945? Putea oare o familie să 
trăiască dintr-un lot de o asemenea mărime? Am 
văzut că marea proprietate a fost distrusă, cea 
mijlocie puţin crescută, în schimb, dacă a primit de 
la stat 2 iugăre de pământ, ţăranul nu îşi putea 
asigura o independenţă economică, nemaifiind 
vorba de o oarecare prosperitate socială. Şi de ce? 
Este simplu: ţăranul sărac, fără pământ, de regulă 
nu avea nici inventar agricol (nici viu şi nici mort), 
el lucrând de obicei la câte un proprietar cu o 
suprafaţă mare de teren. De aceea, mărimea lotului 
primit de la stat, lipsa inventarului agricol, a 
fondurilor necesare unei campanii agricole, l-au 
obligat pe ţăran, de cele mai multe ori, fie să se 
împrumute cu bani sau produsele necesare, fie să 
vândă de la început suprafaţa primită. În prima 
ipostază dificultăţile apăreau în momentul când 
trebuiau restituite creditele, pentru că o suprafaţă de 
2 iugăre nu era atât de productivă încât să asigure 
achitarea creditului şi necesarul existenţei, fără a 
mai pune în calcul necesitatea de dotare a 
gospodăriei ţărăneşti cu mijloace de lucrul specifice 
muncii. Aşadar, foarte mulţi împroprietăriţi au fost 
nevoiţi să vândă terenul primit şi să revină la situaţia 
anterioară reformei. Rezumând ideea, putem spune 
că reforma agrară din 1945 a fost primul pas în 
procesul de transformare a omului – ţăran în 
proletarul agricol ce urma să vină şi să îngroaşe 
numărul membrilor din G.A.C.-uri. Iar, dacă ne 
întrebăm cine câştiga din toată această reformă, 
ajungem la un singur răspuns: statul, deoarece îşi 
făcea o campanie electorală mai mult decât 
necesară şi deschidea drumul spre o altă etapă în 
procesul de sovietizare a României şi anume cea a 
colectivizării agriculturii, prin fărâmiţarea 
exagerată a suprafeţelor agricole.

Procesul colectivizării agriculturii în ţara 
noastră a fost unul de profunzime, de mare 
amploare şi desfăşurat pe o perioadă îndelungată. El 
a fost o componentă esenţială a procesului de 
comunizare a României, care a atacat, uneori cu 
maximă violenţă, unul din cele mai importante 
nuclee ale societăţii româneşti. Aceasta nu numai 
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datorită faptului că România era la momentul ieşirii 
sale din cel de al doilea război mondial un stat 
predominant agrar, circa 80% din populaţia sa 
aflându-se în mediul rural, ci şi ca urmare a faptului 
că nici tradiţionalismul şi valorile naţionale nu au 
fost prezervate în cel mai înalt grad. Tocmai de 
aceea, procesul de tranziţie spre comunism în 
mediul rural românesc a fost unul gradual, ţăranii 
opunând o rezistenţă îndârjită, chiar dacă uneori 
aceasta a avut şi momente „tăcute”. Din 
considerente strategice, politice şi ideologice, 
comunismul urma să devină haina prost croită pe 
care trebuiau să o poarte românii.

Pentru lumea rurală românească, practica şi 
ideologia comunistă reprezentau un mare pericol. 
Tradiţionalistă prin definiţie, această structură 
socială fusese „informată” de-a lungul întregii 
perioade interbelice asupra „idealurilor” comuniste 
în domeniul agrar: desfiinţarea proprietăţii 
particulare şi organizarea de colhozuri, transpuse în 
fapt prin teroare, aşa cum s-a întâmplat în Uniunea 
Sovietică în anii '30. Toate acestea erau străine de 
spiritul satului românesc. În viziunea statului 
comunist totalitar, întreaga societate trebuia trecută 
sub controlul său, astfel încât libertatea de acţiune 
şi proprietatea privată să fie estompate, mergând 
până la lichidare. Spiritul „comunitar” colectiv 
trebuia să troneze imperial asupra întregii societăţi, 
în pofida unor aspecte neperformante, care erau 
uşor intuibile încă din start. Tocmai de aceea, 
pentru a atenua imaginea catastrofală a 
experimentului stalinist, în primii ani de după 
război, comuniştii români au propus o abordare 
moderată şi populistă a problemelor ţărăneşti. La 
fel s-a întâmplat şi în celelalte state din Centrul şi 
Estul Europei care au fost comunizate după 1945. 
În fapt, nici nu se putea altfel. Transpunerea 
modelului stalinist în toate aceste societăţi a avut o 

triplă dimensiune. Teroarea, industrializarea şi 
colectivizarea au reprezentat nu numai termenii 
cheie ai demagogiei comuniste, ci şi mecanismele 
prin care modelul totalitar a fost brutal impus 
pretutindeni în zona de influenţă sovietică. Şi tot la 
fel ca în celelalte state comunizate, impulsul a venit 
dinspre Kremlin, fără ca prin aceasta eforturile 
depuse de „clonele lui Stalin” din teritoriu să fie 
umbrite prin ceva.

Istografia românească, referitoare la procesul 
de colectivizare a agriculturii, cunoaşte o dublă 
dimensiune. Pe de o parte, documentele de partid, 
presa comunistă, emisiunile radio, materialele de 
propagandă cuprinse în aşa-zise reconstituiri cu 
caracter istoric, au prezentat, într-o manieră 
elogioasă, triumfalistă, transformarea socialistă a 
agriculturii. „Micile nerealizări”, greutăţile 
întâmpinate erau rapid acoperite de fraze optimiste, 
bombastice, într-o „limbă de lemn”,  ambiguă şi 
depersonalizată sau, mai simplu, trecute sub tăcere. 
Pe de altă parte, după 1990, în noua situaţie social – 
politică, au început să apară studii istorice oneste ce 
şi-au propus să reconstituie, chiar şi fragmentar, 
momentele acestui complex proces. În această din 
urmă direcţie, sunt de amintit notabilele contribuţii 
ale unor publicaţii periodice ce şi-au făcut o datorie 
de onoare din a încerca să readucă la lumină 
mărturii de epocă: Revista Memoria, Arhivele 
Totalitarismului, Revistele Institutelor de Istorie 
ale Academiei Române, cercetările lui Dumitru 
Şandru, Octavian Roske, Claudiu Degeratu etc. 

Cu toate acestea, o viziune de ansamblu 
asupra acestui proces încă nu a fost realizată. Pe de 
o parte, dificultăţile întâmpinate în munca de 
documentare ,  pe  de a l ta ,  complexi ta tea 
reconstituirii procesului de colectivizare, au grevat 
asupra muncii pe care istoricii au depus-o în această 
direcţie.



71

Judecata
Amelina	MESEȘAN	

Clasa	a	X-a	E,	Liceul	Teoretic	Carei

       ună ziua, domnule Robespierre! 
Acesta se uită năucit la mine fără a-şi da seama 
de împrejurările unde se afla. Mă privi vexat. 
După câteva minute redeveni stăpân pe situație 
şi îşi drese glasul. 

- Nu înțeleg! Unde mă aflu? Poţi să îmi 
spui mai precis cine ești, domnișoară? întrebă el 
aparent degajat, dar din vocea lui se putea desluși 
iritarea generată de o stare de agitație. 

- Prea bine, am spus eu cu un ton ofensat. 
Sunt asistenta Sfântului Petru, paznicul Raiului, 
și sunt aici pentru a-l sprijini în judecarea 
sufletului dumitale, acela de a ajunge în Rai sau 
în Iad. Întâi va trebui să treci de proba mea, cea a 
onestității supreme. În cele câteva secunde pe 
care i le-am oferit răgaz pentru a se aduna, acesta 
arăta de parcă un ghimpe i-ar fi străpuns inima. 
Am continuat:

- Sunt cea care a fost trimisă să îți explice 
ce e greșit în modul dumitale de a acționa. Sunt 
nu tocmai un înger, dar o ființă care caută să ajute 
oamenii pentru a se îndrepta, ca într-un final să le 
fie mai ușoară osânda. 

Trecură câteva minute, până când acesta, 
cu o urmă de tristețe, îşi dădu seama că s-ar putea 
ca locul lui din raiul imaginat să nu mai fie o 
certitudine.

- Deci, tu, creatură, sau ființă magică, 
încerci să îmi spui că am fost anatemat? mă 
interpelă el cu o furie pe care nu era posibil să nu 
i-o simți în glas. 
  - Da, am spus eu indiferentă față de stările 
care îmi cuprindeau victima de azi. Dumneata, 
începui eu perplexă, ai fost născut într-o familie 
înstărită, ai fost discipolul marelui idealist Jean-
Jacques Rousseau, ai fost avocat al Stării a III-a. 
Ai avut probabil cel mai bun start în această 
carieră în comparație cu adversarii dumitale, am 
continuat eu ca şi cum i-aș fi citat din Biblie. 

- Dar de unde ești atât de informată 
asupra trecutului meu? Această întrebare era 
plină de mânie, momentan nu aveam să 
cooperăm, conchisem eu.

- Domnule, aceasta este o întrebare 
absurdă! Așa că părerea mea ar fi să ajungem la o 

înțelegere. De fapt, aș vrea să îți arăt viaţa 
dumitale, poate vei avea parte de o revelație pe 
parcursul vizionării.

Printr-o mișcare a antebrațului ne-am 
învăluit de adieri circulare în jurul nostru. 
Pluteau prin aer steluțe, pe fiecare se găsea câte o 
amintire a sufletelor de pretutindeni. Am întins 
degetele firave şi am capturat o steluță pe care se 
derula firul poveștii lui Robespierre. Odată 
atinsă, vârtejul amintirilor se opri, iar noi 
călătoream deja spre momentele semnificative 
din viața lui. 

S-a înfăţişat în faţă noastră micuțul 
Robespierre la naștere, apoi cântând la pian ca un 
discipol sârguincios lângă maestrul său. Apoi, 
evoluția sa în carieră. Tumultuoasă, fascinantă. 
Robespierre părea înduioșat de cele văzute 
privind răbdător imaginile. Acestea se derulară 
rapid şi ne-am oprit la momentul în care își 
susținea cu ardoare discursurile la clubul 
iacobinilor, de asemenea, ca parte integrantă la 
procesul regelui. Privea victorios cum Starea a 
III-a îl admira şi îl denumea "Incoruptibilul" 
pentru viața modestă pe care o ducea. 

Fața acestuia deveni deodată lividă şi 
încruntată, imaginea înfăţişată reprezenta 
căderea girondinilor. Robespierre suspină şi 
privi în continuare. Acum, protagonistul nostru 
deţine Comitetul Salvării Publice. Acesta nu mai 
privi, iar imaginile se blocară. 

- S-a întâmplat ceva, domnul meu? am 
întrebat eu serafic, având grijă în alegerea 
cuvintelor mele. 

- Ştiu prea bine ce am greșit. Odată ce am 
luat parte la Comitetul Salvării Publice, voiam să 
ajut, să îndrept lucrurile; dar am fost orbit de 
putere, de aici existenţa mea păşeşte într-o serie 
de evenimente sumbre de care nu sunt mândru. 
Și în glasul lui se putea citi o vădită amărăciune. 

- Să continuăm, totuși, ca într-un final să 
găsim soluția potrivită, spusei eu, derulând în 
continuare imaginile. 

Acum, Robespierre este un adept 
convins al politicii de teroare împotriva 
adversarilor, aceste imagini scurgându-se până 
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la momentul ghilotinării politicienilor. 
Reprezentanții populației erau acum împărţiţi în 
două categorii: cei care susțineau că liderul lor 
este un fanatic ce a înnebunit şi cei care susțineau 
că e idealist şi că dorea doar binele poporului 
său. 

Ultima imagine înfăţişă ghilotinarea lui 
Robespierre. Acum steluța era doar o oglindă, îl 
înfăţişa pe cel de acum, purtând veșminte albe, 
căutând calea spre pocăință şi iertare. Chipul 
său, privirea sa, tacit, strigau cu disperare după 
ajutor, dar orgoliul îl împiedica să devină uman, 
recunoscându-și și acceptându-și slăbiciunile. 
Așa că am hotărât să iau cuvântul: 

- Acum, după ce ţi s-a derulat viaţa prin 
fața ochilor, ai dori, dacă ai putea, să îndrepți 
unele decizii?

Acesta mă privi cu ochi sinceri şi distruși 
şi şopti un „da” mai mult mimat decât rostit. 
Pășind pe un nor, ne desprindeam de pătura albă 
şi pufoasă. Am zburat spre America întâi...

- Domnul meu, vino să îți arăt: în 
America în timpul dumitale era ales George 
Wash ing ton ,  op tând  pen t ru  fo rma  de 
guvernământ republica; acum, și datorită acestei 
decizii, America este un continent înfloritor care 
se supune convențiilor. În Anglia, când 
dumneata erai în viață, acest popor recunoștea 
independența Statelor Unite ale Americii, chiar 
dacă acest lucru a însemnat pierderi pentru ei, iar 
acum ţara se descurcă şi fără ajutorul SUA. 
Ţările Române, în acea vreme, erau doar state 
conduse de fanarioţi, acum acest teritoriu este 
guvernat de principiile democrației şi se 
descurcă din ce în ce mai bine. În zilele noastre, 
una din problemele majore prezentă în Franța 
contemporană mie, și foarte greu de soluționat, o 
reprezintă cea a imigranților şi a atacurilor 
acestora. Domnule Robespierre, realizezi câte 
vieți s-au stins și din pricina dumitale? Am 
întrebat cu glas rece şi, rezonând cu sentimentele 
acestui suflet, am continuat:

- Îmi imaginez că acum, aflat în faţa 
faptului împlinit, răspunsul va fi afirmativ. Dar 
gândește-te, abia apoi să-mi răspunzi! Nu uita că 
numai sinceritatea te poate salva în acest caz! 
Vocea mea devenise gravă. Vei avea timp să 
reflectezi asupra răspunsului, mă voi întoarce 
curând. Până atunci, te sfătuiesc să te hotărăști.

Trei zile mai târziu mi-am făcut apariția 

lângă Robespierre. Acesta mă aștepta cu priviri 
scăpărătoare.

- Ce bine că ai venit! exclamă acesta 
vizibil ușurat. M-am hotărât! Acum că am aflat 
consecințele, regret unele decizii și cred că aș 
proceda altfel. Aș arăta îndurare şi aş cruţa 
nevinovaţii, spuse el inconfortabil și grăbit. Eu, 
încruntându-mă, fără să îmi pot ascunde 
dezamăgirea din glas, i-am răspuns:

- Domnule, ştiu că nu acesta este 
adevărul. Noi, forţele binelui, putem distinge 
adevărul de minciună. Voi fi neutră la proces, din 
compasiune pentru sufletul dumitale! 

Revoluționarul rămase încremenit, fără 
glas. 

- Dacă spuneai ceea ce credeai cu 
adevărat, pedeapsa îți era cu siguranță mai 
ușoară. Tot ce pot să fac e să îți urez succes cu 
superior i i  mei .  La revedere,  domnule 
Robespierre! 

Am dispărut, rugându-mă la ce era mai 
bun pentru dânsul. 

Nota redacţiei: La sfârşitul anului 2016, 
Cenaclul „Afirmarea”, coordonat de publicistul 
Ioan Aniţaş, a derulat un proiect pentru elevii 
sătmăreni, care a constat într-un concurs de 
eseuri pe teme istorice, dotat cu premiul „Ilie 
Sălceanu”. Festivitatea de premiere a avut loc în 
luna decembrie, în cadrul Săptămânii autorilor 
sătmăreni, activitate organizată de cenaclul 
menţionat, în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană Satu Mare, în sala de lectură 
„Gheorghe Bulgăr” a acestei instituţii. Cu acel 
pr i le j ,  f i ind ş i  membru al  Cenaclului 
„Afirmarea”, am oferit şi eu concurenţilor, din 
partea Asociaţiei Civice „Tempora” şi a 
Redacţiei revistei Eroii Neamului, câteva cărţi şi 
exemplare din ultimele numere ale publicaţiei pe 
care o coordonez. Totodată, am promis elevilor 
premiaţi că le ofer posibilitatea de a-şi publica 
aceste lucrări în paginile revistei Eroii 
Neamului. Din păcate, doar câştigătoarea 
Premiului I, Amelina MESEȘAN din Carei, 
coordonată de prof. Iacobuț Alina, mi-a trimis  
materialul, ceilalţi considerând, probabil, că nu 
este importantă publicarea muncii lor într-o 
revistă de educaţie şi cultură patriotică, alături de 
nume importante ale culturii şi cercetării istorice 
sătmărene. Păcat!
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Biserica	„Pogorârea	Sfântului	Duh”	din	Apa:
trecut,	prezent	și	viitor?*

Dr.	Imolla	KIS
     legerea subiectului, titlul pe care l-am 

dat acestei prezentări, m-a pus într-o mare 
dificultate. Este o temă deosebit de generoasă, 
foarte interesantă, în ceea ce privește trecutul și 
prezentul, dar deosebit de incertă în ceea ce privește 
viitorul. Încerc să-i înțeleg pe proprietari cu sufletul 
credinciosului, al creștinului, dar specialistul din 
mine se alarmează, se sperie, când mă gândesc la ce 
se intenţiona să se întâmple cu una dintre cele mai 
frumoase și valoroase edificii ecleziastice din 
județul Satu Mare.

Biserica închinată „Pogorârii Sfântului 
Duh” este monument istoric, fiind prezentă pe Lista 
Monumentelor Istorice, forma actualizată în 2016, 
la poziția 172, având codul LMI SM-II-m-B-
05258, publicată în Monitorul oficial al României, 
Partea I, nr. 113 bis/15. II. 2016.

Istoria bisericii din Apa este la fel de 
zbuciumată, plină de obstacole, ce la prima vedere 
par de netrecut, de permanente probleme materiale, 
chiar și spirituale, ca, de altfel, istoria tuturor 
parohiilor din zonă. 

Supusă acțiunii forțate de catolicizare din 
secolul al XIII-lea, populația ortodoxă de aici a 
trecut prin perioade deosebit de dificile. Pentru a 
înțelege fenomenul, trebuie să ne întoarcem în timp, 
pe vremea papei Inocențiu al III-lea (1198-1216), 
când acesta, la 16 aprilie  1204, îi cerea episcopului 
latin de Oradea, Simeon, să supună Scaunului 

1apostolic populația de rit grec din dieceza sa . 
Prezența ortodocșilor pe aceste meleaguri este 
atestată de scrisoarea papei Grigorie al IX-lea, din 
14 noiembrie 1234, adresată regelui Ungariei Béla 
al IV-lea (1206-1270), în care spune: „Am înțeles 
că în Episcopatul Cumanilor (Bihor), se află niște 
popoare care se numesc Români (valahi) și cu toate 
că se socotesc a fi creștini, totuși au diferite rituri și 
datine ce sunt contrare cu numele de creștin 
(catolic). Disprețuiesc biserica romană (catolică), 
nu primesc tainele de la Episcopul Cumanilor din 
acea dioceză, ci de la niște pseudo-episcopi de ritul 
Grecilor, și mulți Unguri, Teutoni și alții trec la 
dânșii, făcându-se un popor cu Românii și primind 

2sfintele taine de la ei” . Tot atunci, regele Béla al IV-
lea este solicitat de Papă să depună jurământ că „va 
prigoni pe eretici și-i va alunga din țările supuse 
lui.”

Fiind un domeniu al cetății Medieș, 
localitatea Apa a fost supusă în permanență 

pericolelor ce amenințau cetatea. Astfel, invazia 
tătară din 1241 a distrus întreaga localitate, implicit 
și edificiul ecleziastic. În veacurile următoare, spre 
deosebire de administrația ecleziastică catolică, 
care era bine organizată datorită sprijinului 
regalității, administrația ortodoxă este neclară și 
instabilă.
          Totuși, trebuie amintit anul 1279, când s-a 
ținut la Buda un sinod al Bisericii latine în care, cu 
privire la preoții schismatici (ortodocși), se 
hotărăște că: „Acestora nu le este iertat a ține cult 
dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfinte, nici 
credincioșilor nu le este iertat a lua parte la astfel de 

3cult dumnezeiesc, sau a intra în astfel de capele” . 
       La 20 iulie 1366, regele Ludovic de Anjou 
(1342-1382) legaliza prigoana împotriva cultului 

4ortodox .
 Dr. Aloisie Tăutu, neobositul cercetător al 
Arhivelor Vaticanului, a descoperit cinci 
documente emise de cancelaria papei Grigorie al 
XI-lea între 25 iulie și 6 august 1377, ca răspuns la 
repetatele cereri adresate papei de Caterina, stăpâna 
Medieșului, după trecerea românilor schismatici 
din castru și din satele înconjurătoare, deci și 
Apa, deoarece localitatea, în acele vremuri, 
aparținea de cetatea Medieș, la credința catolică sub 

5oblăduirea Bisericii romane . În toate cele cinci 
documente se repetă că, acest castru, Megessalla, 
identificat cu localitatea Medieș, a fost cucerit 
odinioară din mâinile valahilor, atunci schismatici, 
de un rege al Ungariei, pe care Caterina nu-l 
numește. Aceste documente papale au o valoare 
documentară deosebită, deoarece „procedura 
Curiei era ca în scrisoarea de răspuns la o petiție, să 
reproducă de multe ori, cu aceleași cuvinte partea 

6expozitivă a suplicei înaintate de suplicant” . Când 
anume a avut loc această cucerire nu putem afla din 
documentele papale, dar în mod sigur nu în timpul 
regelui ce domnea în 1377. Aloisie Tăutu, analizând 
atent documentele papale, ajunge le concluzia că 
evenimentul a avut loc în epoca regelui Ladislau cel 
Sfânt (1077-1095), explicat prin faptul că stăpâna 
castrului Megessalla, în cererile sale adresate papei 
Grigorie al XI-lea, pomenește de existența în 
fortăreață a unei biserici parohiale închinate 
Sfântului Emerich. După dreptul canonic catolic, o 
biserică nu poate fi închinată unui sfânt decât după 
canonizarea lui. Emerich, fiul  primului rege al 
Ungariei, Ștefan cel Sfânt, a murit în 1031, fiind 
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venerat ca sfânt în 1083, pe vremea lui Ladislau cel 
7Sfânt și a papei Grigorie al VII-lea (1073-1085) . 

Cucerirea, firește, premerge dedicării. Analiza 
celor cinci documente papale a fost reluată de 
eminentul medievist clujean Francisc Pall, într-o 
lucrare publicată în Anuarul Institutului de Istorie 

8Cluj . Francisc Pall este și el de părere că cetatea 
Medieș și satele înconjurătoare erau locuite de 
români schismatici înainte de cucerirea lor de regii 

9maghiari .
 Sub raportul organizării bisericeşti, zona 
Sătmarului era la sfârşitul secolului al XIV-lea 
(1391) sub controlul episcopilor de la Mănăstirea 
Sfântul Mihail din Peri, Maramureş, una dintre cele 
mai vechi mănăstiri româneşti despre care ne-au 
rămas mărturii scrise. Un număr mare de biserici 
aflate sub jurisdicția Mănăstirii din Peri poartă 
hramul mănăstirii tutelare: Sfinții Arhangheli 

10Mihail și Gavriil . Este și cazul bisericii din Apa, 
căci izvoarele o pomenesc în decursul secolului al 
XIX-lea sub acest hram.
 Sigismund de Luxemburg (1387-1437), în 
1428, reiterează măsura luată de Ludovic de Anjou, 
ceea ce dovedește continuitatea unui asemenea 
demers. Procesul început va fi definitivat în secolul 
următor. Asemenea măsuri nu erau necesare decât 
împotriva unei Biserici bine organizate şi 
nicidecum împotriva unor creştini izolaţi şi fără 
cârmuitori bisericeşti care ar fi putut fi convertiţi 
uşor la catolicism. 
 Întreaga viaţă religioasă şi culturală 
românească din această parte a ţării s-a dezvoltat şi 
desfăşurat în jurul bisericilor. Bisericile de lemn au 
generat o adevărată artă a arhitecturii şi sculpturii în 
lemn. Meşterii populari au ridicat arta lemnului la 
un nivel foarte înalt. În Apa, a existat, în 1601, un 
edificiu ecleziastic din lemn, construit pe malul 
drept al pârâului Seinel. Mărturie stă Sfânta Cruce 
împrejmuită cu un gard din fier ridicată pe acel loc, 
lângă vechiul cimitir al satului, pe care sunt 
consemnați anii: 1601-1717. Anul 1717 este de 
tristă amintire pentru întregul comitat al 
Sătmarului, și nu numai, căci pe când în alte părți 
ale Europei tătarii au fost dați uitării, aceștia au 
trecut prin foc și sabie părțile noastre, arzând 
localități întregi și ducând în robie mulți creștini. 
Probabil că și această biserică din Apa a fost arsă, 
alături de cea reformată, despre ale cărei distrugeri 

11ne relatează o monografie din 1908 . Ioan Gâdea şi 
Ioana Cristache Panait, în cartea lor dedicată 
bisericilor de lemn din Eparhia Ortodoxă Română a 
Oradiei, consemnează existenţa unei biserici la Apa 

12printre cele dispărute, dar menţionate documentar . 
Trebuie amintit faptul că românii ortodocși din 
localitatea Apa au trecut la religia greco catolică, 

despărțindu-se formal de Biserica Mamă în anul 
1700, la care au revenit în 1948, această informație 
ne-a parvenit de la preotul cărturar Petru Bologa, 

13care a întocmit în 1972 Istoricul parohiei Apa .
Unele dintre cele mai interesante și 

prețioase izvoare documentare pentru istoria 
e c l e z i a s t i c ă  s u n t  ș e m a t i s m e l e ,  o f e r i n d 
cercetătorului un material facil şi exact. Literatura 
șematismelor se regăsește numai în aria transilvană 
a culturii românești. Șematismele își au originea în 
vechea literatură a calendarelor, sub a căror nume și 
imagine au apărut la început. Prin adăugarea la 
datele calendaristice a unor informații ce ofereau un 
spectru larg de cunoștințe publicului cititor, s-a 
făcut trecerea de la calendar la șematismul propriu-
zis. Șematismele transilvănene poartă amprenta 
înclinației regimului austriac spre organizare, spre 
precizie, spre eficiență. Imperiul austriac a 
transformat șematismele în furnizoare de date 
administrative. În jurul anului 1800, moda 
şematismelor devine generală, acest gen de 
publicaţie încercând să vizeze toate straturile 
sociale ale imperiului. Şematismul este, de fapt, 
oglinda instituţiilor epocii respective, precursorul 
monitoarelor oficiale de mai târziu. La românii 
ardeleni, şematismele s-au impus exclusiv în cadrul 
Bisericii Greco-Catolice. Cel mai vechi şematism 
cunoscut datează din anul 1813, fiind editat de 
Episcopia din Oradea, fireşte, cel mai apropiat de 
capitala Imperiului, şi este opera renumitului 

14cărturar Samuil Vulcan .
Conform măr tu r ie i  șemat i smelor, 

comunitatea din Apa nu a rămas mult timp, după 
marea invazie tătară din 1717, fără edificiu 
ecleziastic. În 1745 a fost ridicată o nouă biserică 
din lemn, închinată tot „Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil”. Cel mai vechi Șematism care amintește 
biserica din Apa datează din anul 1747, fiind o 
trecere în revistă a parohiilor greco catolice ce 

15aparțineau Episcopiei de Muncaci . La poziția 13, 
în Districtul Sătmar, apare parohia Apa, cu o 
biserică din lemn nou construită, acoperită cu paie. 
În următoarele Șematisme ale Episcopiei de 
Muncaci, este mereu prezentă parohia din Apa, 
subliniindu-se faptul că biserica este construită din 
lemn și este închinată tot „Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavriil”, doar numele parohului variază, 
menționându-se mereu că limba folosită este cea 
română. Aceste Șematisme sunt în limba latină, 
fiind cea oficială în administrația bisericească din 
acea vreme: „Apa, Parochiaanno 1745.Lig. (nea) 
erecta, Ecclesia ad SS. Michaelem et Gabrielem 

16Archangelos, Lingua Valachica . Primul preot 
despre care se cunoaşte cu certitudine că a slujit la 
parohia din Apa a fost Gavril Bota, în 1794, e 
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posibil poate şi înainte de această dată, şi 22 aprilie 
171798 .  În timpul păstoririi acestuia, s-a pus pentru 

prima oară problema înălțării unui nou lăcaș de cult, 
18mai încăpător, de data aceasta din piatră . Nu ne-am 

propus să-i trecem în revistă pe toţi preoţii care au 
slujit la parohia din Apa, îl vom menţiona însă pe 
părintele Simion Erdős din Ugla, de al cărui nume 
este legată construcţia primei biserici din piatră, ale 
cărei temelii au fost puse în 1848. Ridicarea unui 
lăcaș de cult de asemenea dimensiuni cum este 
biserica din Apa a necesitat strângerea unei mari 
sume de bani, a fost nevoie de o comunitate creștină 
unită, și de un imens sacrificiu pentru atingerea 
nobilului scop propus, având în vedere că nu 
dispunea de sprijinul material al unui moșier bogat. 

Peste zece ani, regăsim parohia din Apa 
aparţinând de Episcopia de Gherla. Biserica din 
lemn nu mai apare, decât cea din piatră, ridicată 
între 1848-1863 şi închinată „Pogorârii Sfântului 

19(Spirit) Duh” . Înlocuirea bisericilor de lemn cu 
cele de piatră a fost determinată de greutatea cu care 
se putea procura materialul lemnos, datorită 
scăderii suprafeţei pădurilor, dar şi de creşterea 
numărului de suflete, lăcaşurile de cult devenind 
astfel neîncăpătoare. Edificiile ecleziastice ridicate 
din piatră sau cărămidă ofereau condiţii mult mai 
bune pentru desfăşurarea slujbelor religioase. 
Odată cu construirea bisericilor din piatră, cele din 
lemn, dezafectate de cult, au dispărut fără urmă, 
sau, în cele mai fericite cazuri, au fost mutate în 
satele mai mici fără edificii ecleziastice, cum ar fi, 
la noi în judeţ, bisericile din Corund sau Bolda. 

15 ani a durat construcția acestui impunător 
monument de arhitectură, acțiune care s-a 
desfășurat în condiții deosebit de grele, după cum 
aflăm din monografia profesorului Nicolae Pop, 
dedicată comunei Apa: „s-a lucrat iarna și vara…cu 
atelajele proprii, trase de animale, cu care aduceau 
piatra de la distanțe mari, în condiții extrem de 
dificile pe drumurile care atunci existau în toate 
localitățile comitatului Satu Mare…drumul avea 
foarte multe gropi, care erau umplute cu jupi de 
bâlii pentru a putea trece mai departe căruțele cu 
piatră, din primăvară până în iarnă, iar în timp de 
iarnă materialele se cărau cu săniile trase de 
animale: boi, cai, vaci; fiecare a contribuit după 
posibilitățile sale, dar a contribuit din suflet, până 
și-au văzut dorința împlinită și sfântul locaș 

20înălțat” . 
Frumoasa biserică închinată „Pogorârii  

Sfântului Duh (Spirit)”, poartă amprenta stilului 
baroc, atât de caracteristic perioadei în care a fost 
ridicată. Inițial a fost acoperită cu șindrilă. Datorită 
unor greșeli de proiectare, prezentând un real 
pericol, turnul construit din lemn a trebuit  să fie 

demolat în 1897. Noul turn va fi ridicat abia în 1905, 
de data aceasta din piatră, având înălțimea de 25 de 
metri. Tot atunci, acoperișul din șindrilă a fost 
înlocuit de unul din cupru, mult mai rezistent 
intemperiilor. Aceste lucrări s-au făcut în timpul 
păstoririi părintelui Iosif Pop Lemeni, unul dintre 
cei mai de seamă preoți ai bisericii din Apa, a cărui 
criptă a fost recent descoperită în vechiul cimitir al 
comunei. Pentru punerea ei în valoare, luptă d-nul 
învățător Radu Viorel Anton, fost primar al 
comunei. Deoarece clopotele au fost recvirate în 
timpul primului război mondial, în anul 1926 au 
fost cumpărate trei clopote din dania credincioșilor, 
turnate la fabrica de clopote Anton Novotny din 
Timișoara. 

Nava are formă dreptunghiulară, iar absida 
decroșată este mai îngustă decât nava. Atât nava, cât 
și fiecare latură a absidei, este luminată prin câte o 
fereastră cu ancadrament semicircular, specific 
barocului. Pereții exteriori ai navei și ai absidei sunt 
ritmați de pilaștri aplatizați. Turnul zvelt, luminat 
de ferestre cu ancadramente semicirculare și 
ornamentat de orologiu, sporește frumusețea 
bisericii. 

Ceea ce se remarcă la edificiul ecleziastic 
din Apa este pictura interioară de o deosebită 
valoare și frumusețe. Pentru credincioșii Bisericii 
Răsăritene, imaginea sfântă, fie că este pictură 
murală, fie una portabilă, adică icoană, este un 
mijloc de transmitere a Revelației aidoma 
Evangheliei, căci Cuvântul s-a făcut timp și a fost 
văzut  (Ioan 1:14), iar această vedere – care a fost 
rezervată doar celor care au trăit în timpul și în 
preajma lui Iisus – este fundamentul teologic ce 
permite reprezentarea chipului său omenesc, 
asigurând astfel cunoașterea și pentru generațiile 
următoare. Materia şi meşteşugul artistului sunt 
doar vehicole ale Întrupării. Dogmă, taină şi obiect 
de cult, imaginea sfântă mijloceşte prezenţa reală a 
Creatorului şi a sfinţilor săi în timpul rugăciunii, 

21esenţa sa fiind una prin excelenţă transcedentală . 
După o asemenea definiţie a imaginii sfinte, 
raportarea la ea ca la o podoabă oarecare a bisericii 
ar putea părea o impietate, dacă excludem 
participarea cu caracter de jertfă, atât a celor care au 
ostenit pentru realizare, cât şi a celor care au 
suportat costurile execuţiei. Caracterul sacral al 
contribuţiei pictorului şi al actului de donaţie 
asigură astfel relaţia dintre lumea divină din 
imagine şi lumea tangibilă, la mântuirea căreia 
imaginea este chemată să contribuie. Iar în lumea 
tangibilă, imaginea, fie ea şi sacră, este într-un timp 
şi spaţiu istoric, după regulile şi exigenţele unei 
şcoli, cu materiale de mai bună sau mai slabă 
calitate, pe care se plăteşte o sumă mai mare sau mai 
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mică, altfel spus, imaginea devine un document 
prin care o fărâmă din istoria unei comunităţi este 
din nou accesibilă, de obicei din lipsa altor surse de 
informare specifice istoricului. Tocmai în lipsa 
acestor surse vom încerca să aflăm, chiar de la 
sfintele imagini, cine au fost cei care s-au ocupat de 
înzestrarea bisericilor, ce motivaţie au avut pentru 
acest demers. 

 Fresca din Apa este una dintre puținele 
picturi murale datate. A fost realizată în 1864, 
imediat după finalizarea lucrărilor de construcție a 
edificiului ecleziastic, de către pictorul de biserici 
Nagy Károly, care și-a semnat numele pe bolta 
navei, discret, pe partea superioară a unei amfore 
pline de flori. Au existat anumite criterii după care 
au fost aleși meșterii: starea materială a comunității, 
pretențiile și gustul pastorului, a consiliului 

parohial, iar condițiile istorice au avut o influență 
determinantă asupra calității și cantității prestației 
artistice. Cu cât într-o biserică s-au păstrat mai 
multe vestigii ale trecutului ei, cu atât cresc șansele 
ca ele să dețină informații lămuritoare pentru istoria 
ei. În lumea românească de la mijlocul secolului al 
XIX-lea, pictura a avut o utilitate aproape exclusiv 
religioasă și, alături de corectitudinea dogmatică a 
mesajului vizual transmis, una dintre principalele 
calități cu care s-a dorit să fie înzestrată trebuia să fi 
fost perenitatea, capacitatea de a însoți în rugăciune 
cât mai multe generații, iar această perenitate era 
dependentă de calitatea materialelor și a tehnicii 
folosite de pictor, aspecte care trebuie să fi 
contribuit substanțial la ridicarea costurilor. Plata 
unor sume considerabile presupune însă un statut 
social și venituri pe măsură.

Apa – biserica „Pogorârea Sfântului Duh” (stânga) şi semnături ale zugravilor bisericii:
Nagy Károly 1864 (centru) şi Kadar Gheiza (dreapta)

 O altă însemnare provine din anul 1927, 
când renumitul artist Kádár Géza (1876-1952), 
reprezentant de seamă al Coloniei de pictură de la 
Baia Mare, a restaurat pictura originală. Legat de 
Kádár Géza, trebuie menționat că a fost discipolul 
fondatorului Coloniei de pictură Hollósi Simon. S-a 
stabilit la Baia Mare în 1923, expunând împreună 
cu membrii comunității artistice din acest centru. 
Lucrările sale se disting prin culorile puternice, 
umbrele albastre și caracterul decorativ, ceea ce se 
poate recunoaște și în cazul picturii murale de la 
biserica din Apa. A pictat, cu precădere, peisaje de 
iarnă, deoarece vara își câștiga traiul din pictura de 
biserici. În aceste călătorii de pictură a bisericilor, a 
fost, de obicei, însoțit de ginerele său, Vida Geza, 
care realiza decorul sculptat al iconostaselor. 
Numele lui apare tot pe o amforă de pe bolta 
naosului, alături de cuvântul RENOVAT. Lucrările 
de renovare ale picturii murale au fost realizate în 
timpul păstoririi părintelui Alexandru Pop. 
Iconostasul, executat în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, poartă amprenta barocului. Sculptura 
ajurată și pictarea icoanelor sunt opera unor meșteri 
consacrați. Atât construcţia bisericii, cât şi pictura 

murală şi realizarea artistică a iconostasului, 
reflectă starea materială, gustul şi pretenţiile 
comunităţii din Apa din secolul al XIX-lea. 

Acesta a fost trecutul. Prezentul ridică deja 
multe semne de întrebare. În 1958, în timpul 
păstoririi părintelui Petru Bologa, s-au executat 
lucrări de reparaţii la exterior, biserica a fost 
retencuită, s-a curăţat iconostasul, vechile ferestre 
din lemn au fost înlocuite. După anul 2000 s-au 
demarat lucrări de refacere a exteriorului bisericii. 
Au fost realizate de artistul Ion Pop Prilog vitralii 
în stil bizantin, impecabile din punct de vedere 
artistic, dar care nu se potrivesc de loc bisericii 
construite în stil baroc. Înlocuirea picturii murale, 
datate şi deosebit de preţioase, care poartă amprenta 
renumitului pictor băimărean Kádár Géza, ar fi o 
greşeală fatală, ca şi înlocuirea iconostasului din 
secolul al XIX-lea. Aceste intenţii ne-au fost aduse 
la cunoştinţă. Nu negăm bunele intenţii ale 
actualului paroh, care îşi dă silinţa să modernizeze 
străvechiul lăcaş de cult, care, revenind la Biserica 
Mamă, ar necesita icoane şi pictură murală care să 
respecte erminia bizantină, dar având în vedere 
aspectul iniţial al monumentului baroc, nu se pot 
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admite asemenea schimbări. Ar fi multe lucrări 
urgente, dacă se doreşte înfrumuseţarea edificiului 
ecleziastic, exteriorul dichisit, chiar sobru, nu îţi dă 
nici cel mai mic indiciu în privinţa stării picturii 
interioare şi nici a frumuseţii ei. Este de fapt o 
biserică a contrastelor: în interior umezeala ajunge 
la aproape doi metri, cu o pictură ce-ţi taie 
respiraţia. Lăcaşul de cult este păzit de un portal din 
lemn, duşmanul este însă în interior şi se numeşte 
umezeală. Sobrietatea exterioară este înlocuită cu 
jocul de culori şi forme al picturii interioare. 
Măiestria pictorului se vede pe fiecare metru pătrat. 
Umezeala, igrasia au deteriorat suprafeţe 
importante din pictură şi uneori chiar au mâncat 
tencuiala. În unele locuri, tencuiala este roasă până 
la zid, pictura este tot mai mult acoperită de pâcla 
albă a umezelii ce înghite înfometată linii şi 
culoare. Din fericire, cel puțin deocamdată, s-a 
renunțat la ideea refacerii picturii și schimbării 
iconostasului după canoanele ortodoxe, căutându-
se soluții pentru a stopa degradarea lor. Se pare că 
problemele cu umezeala s-au rezolvat prin 
introducerea încălzirii prin pardoseală, cu toate că 
marmura folosită contrastează cu restul edificiului.

Istoria unui sat este zugrăvită în biserică. 
Faptul că edificiul ecleziastic se află pe lista 
monumentelor nu foloseşte la nimic, dimpotrivă! 

Este de tip B, adică de interes local şi nu de interes 
„naţional”. Biserica din Apa este doar un exemplu, 
intenții și chiar acțiuni de „modernizare” având loc 
la mai multe biserici ortodoxe, catolice și reformate 
din județ aflate în asemenea situații.

Din păcate, grandomania omoară bisericile 
săteşti. Trebuie să ne gândim că biserica este un loc 
de smerenie, intim legată de sufletele sătenilor, este 
o formă de exprimare a identităţii naţionale! Dacă 
permitem aceste schimbări, lăsând să pătrundă în 
interior produse de un gust artistic mai mult decât 
îndoielnic, biserica din Apa devine un lăcaş de cult 
echivalent cu zero din punct de vedere artistic. La 
vremuri de restrişte, clopotele bisericilor încep să 
bată, fie pentru a vesti năvălirea duşmanilor, fie 
pentru a alunga vremea rea. Tradiţia păstrează acest 
obicei pentru că mulţi cred în puterea unui singur 
Dumnezeu, în puterea bisericilor. Şi aşa a fost: au 
avut bisericile grijă de oameni, iar acum parcă e 
rândul oamenilor să aibă grijă de biserici. Dacă se 
continuă aşa, va rămâne doar amintirea.

*Material prezentat la Simpozionul 
organizat de Direcția de Cultură a județului Satu 
Mare, la Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș, în 
septembrie 2016, sub egida Zilelor Internaționale 
ale Patrimoniului.

Note
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Un	viitor	pentru	trecut.	
Ghid	de	bună	practică	

pentru	protejarea	patrimoniului	cultural.	(XII)	

Irina	OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU

              utremurele

Prevenirea ş i  l imitarea efecte lor 
cutremurelor asupra bunurilor culturale

Cutremurele sunt fenomene extreme şi 
foarte greu de prevenit. Consecinţele lor negative 
depind de intensitatea cutremurului, de starea 
clădirilor şi de modul de păstrare a bunurilor în 
interior. Un cutremur de pământ poate afecta un 
oraş, împrejurimile sale sau o întreagă regiune. În 
zilele care urmează unui seism, se impune 
derularea unor activităţi specifice unei situaţii de 
urgenţă. La toate nivelurile, problemele de 
comunicaţie (drumuri întrerupte, poduri distruse, 
sisteme de aprovizionare cu apă şi cu gaze 
întrerupte,  l ini i  electr ice şi  telefonice 
nefuncţionale) complică organizarea asistenţei, 
activităţile de salvare, transportul persoanelor şi 
materialului. Aceasta este perioada critică. 
Cutremurul poate fi urmat de: inundaţii, incendii, 
explozii, nori de praf şi de fum.

Protecţia populaţiei constituie, evident, 
prima prioritate. În cazurile în care planul de 
urgenţă a fost studiat înaintea catastrofei, 
coordonarea serviciilor de protecţie (autorităţi 
civile şi militare, organizaţii de voluntari, 
iniţiative locale) pot fi realizate mai rapid şi cu o 
mai bună eficacitate.

Este încă extrem de rar cazul ca aceste 
planuri de urgenţă generale, dacă ele există, să 
prevadă protecţia patrimoniului cultural. În 
timpul acestor prime zile, eforturile şi resursele 
sunt în întregime mobilizate pentru salvarea şi 
asigurarea supravieţuirii populaţiei sinistrate şi 
restabilirea activităţilor vitale.

Responsabilii conservării patrimoniului 
cultural nu pot conta pe un ajutor din afară în 
timpul perioadei critice şi trebuie să asigure cu 
propriile lor forţe protecţia iniţială a bunurilor 
culturale. Pagubele suferite de aceste bunuri vor 
fi incluse în bilanţul total al catastrofei şi 
măsurile de reparare, restaurare şi conservare vor 
face parte din programul de reconstrucţie al 
regiunii sinistrate, după priorităţile decise de 
autorităţile naţionale sau regionale.

Se pot distinge trei cazuri, net diferite prin 
amploarea problemelor:

1. Pagube concentrate pe un spaţiu restrâns.
Fie că un seism nu a surprins decât o regiune 

limitată, unde nu se găsesc decât câteva 
monumente protejate, fie că direcţia judeţeană 
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional nu are în sarcină decât conservarea 
c â t o r v a  m o n u m e n t e  s a u  a n s a m b l u r i 
monumentale. Această situaţie este mai simplă.

2. Pagube repartizate în numeroase puncte 
ale unei regiuni mai mult sau mai puţin vaste.

Activităţile sunt mai complicate datorită 
dificultăţii de comunicare şi de circulare.

3. Pagube care afectează, în aceleaşi 
imobile, patrimoniul cultural şi o parte 
importantă a populaţiei.

Această situaţie se întâlneşte în cazul în care 
oraşe vechi sau cartiere istorice ale marilor oraşe 
sunt sinistrate. Intervenţia responsabililor de 
patrimoniu va fi consecutivă şi subordonată 
operaţiunilor prioritare de salvare şi de evacuare 
a aşezărilor, şi o coordonare mai strânsă, uneori 
dificilă, va fi necesară între aceştia şi autorităţile 
civile şi/sau militare. La un alt nivel, situaţia este 
similară în cazul în care victimele (personal, 
vizitatori) se găsesc în ruinele monumentelor 
protejate.

Măsuri de verificare şi protejarea a 
monumentelor istorice după un cutremur

1. Inspectarea obiectivelor de patrimoniu
pentru constatarea pagubelor

Fiecare monument trebuie să fie rapid 
examinat, vizitat, dacă este posibil, şi încadrat 
într-una sau mai multe din categoriile următoare:

A. monument total distrus;
B. monument parţial distrus;
C. monument distrus;
D. protecţia necesară;
E. evacuarea bunurilor mobile necesare;
F. acoperire provizorie necesară;
G. monument intact.
În funcţie de personal şi de mijloace 



(vehicule mai ales) disponibile, numărul 
monumentelor de inspectat şi întinderea (care nu 
poate fi cunoscută însă exact) zonei sinistrate, se 
constituie echipe de 2 sau 3 persoane, cu un 
vehicul pentru fiecare echipă, se afectează un 
sector precis fiecărei echipe, se încearcă 
deplasarea în fiecare sector sau persoane care 
cunosc personal zona (drumuri şi căi de acces, 
cunoscători ai monumentelor, relaţii personale cu 
populaţia).

Fiecare echipă va avea liste precise cu 
monumentele vizitate în sectorul ei, o hartă 
detaliată a sectorului şi, în măsura posibilităţilor:

- trusă medicală de prim-ajutor, căşti de 
şantier, pantofi cu tălpi groase;

- îmbrăcăminte călduroasă, provizii de apă şi 
hrană pentru câteva zile;

- un aparat de fotografiat, filme, blitz;
- lanternă şi baterii;
- material pentru marcarea monumentelor: 

vopsea şi pensule, şabloane sau afişe de lipit şi 
lipici;

- eventual materiale de protecţie contra 
jafului: lanţuri, sârmă ghimpată, cleşte, ciocan, 
cuie etc.

Pentru fiecare monument vizitat:

Notaţi starea acestuia, conform categoriilor 
A, B, C, D, E, F, G (acelaşi monument poate fi 
clasat în mai multe categorii).

Faceţi fotografii mai semnificative.
Marcaţi monumentele. În timpul perioadei 

critice diverse organizaţii (autorităţi civile, 
armata, pompierii, poliţia, Crucea Roşie, grupuri 
de voluntari etc.) vor degaja resturile, vor căuta 
supravieţuitori, vor regrupa sinistraţii, vor 
o r g a n i z a  p r i m u l  a j u t o r ,  d i s t r i b u ţ i a 
supravieţuitorilor şi a materialului etc. În timpul 
acestor zile demolările necontrolate, uneori 
inevitabile, dar adesea intempestive sunt 
periculoase.

Pentru degajarea unei căi de acces sau pentru 
a reduce riscul prăbuşirii, se poate decide 
prăbuşirea părţii inferioare a pereţilor sau 
clădirilor grav fisurate, care reprezintă efectiv un 
potenţial pericol. În cazul monumentelor istorice, 
această practică a condus adesea la distrugeri 
abuzive, care au fost ulterior regretate. Există în 
general alte soluţii, de exemplu, degajarea altui 
traseu, interzicerea unei zone sau unui pasaj 
expus în locul demolării necontrolate.

O primă măsură este marcarea clară a 

monumentelor istorice protejate. Bineînţeles, 
aceasta nu este eficace fără alte intervenţii şi dacă 
nu cunoaşte toată lumea semnificaţia acestui 
marcaj.

În timpul acestei prime inspecţii o vizită a 
autorităţilor locale (primar, jandarmerie) este 
utilă pentru a înţelege măsurile luate (pază, 
marcaj). Aceste însemne trebuie transmise 
tuturor organismelor care au fost la faţa locului.

2. Asigurarea pazei şi evacuarea

Paza monumentelor afectate care conţin 
bunuri culturale mobile (obiecte de artă, tablouri, 
cărţi, colecţii diverse, arhive mobilier, covoare 
etc.) este o măsură imediată pentru a evita jaful, 
dar trebuie să existe posibilitatea evacuării 
acestor bunuri mobile spre locuri sigure, pentru a 
le pune la adăpost de degradările agenţilor 
naturali (ploaie, zăpadă, ger etc.) şi de riscurile 
prăbuşirii ulterioare, în cazul replicilor.

Pe de altă parte, multe dintre aceste obiecte 
vor fi fost afectate în timpul seismului (de 
exemplu ceramica) şi din această cauză nu se 
descoperă decât fragmente, părţi disparate. În 
cazul monumentelor izolate sau secundare 
(biserici de ţară, case vechi, mănăstiri, castele 
etc.), acestea se găsesc deja, adesea, înaintea 
catastrofei, într-o stare proastă de conservare şi 
necesită un tratament specializat sau reparaţii. 
Evacuarea bunurilor mobile spre locuri sigure va 
fi organizată pe cât posibil şi va fi completată de 
posibilitatea de utilizare sau de instalare a unui 
serviciu de conservare (laboratoare de tratare, 
stocare controlată), asigurat cu specialişti 
competenţi.

3. Acoperirea temporară

Pornind de la însemnările luate în timpul 
primei inspecţii, se va cere trimiterea imediată a 
materialului de acoperire temporară (folii din 
plastic, materiale uşoare de acoperire cum ar fi 
carton gudronat, plăci ondulate din metal sau 
plastic, împreună cu funii, scări, cuie, croşete de 
fixare etc.).

Până când aceste materiale sunt disponibile, 
pot fi instalate protecţii provizorii. Uneori este 
necesară parcurgerea a două etape: într-o primă 
fază protecţia monumentelor este mai importantă 
şi cele mai grav expuse vor fi acoperite cu folii 
sau plastic uşor, legate şi ancorate, după care va 
urma înlocuirea cu materiale mai rezistente.
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În toate cazurile în care se poate interveni, se 
va  căuta  scoaterea  apei  rez iduale  d in 
monumentele  afecta te  ş i  împiedicarea 
impregnării în sfărâmăturile acumulate la partea 
inferioară a pereţilor, adesea în interiorul 
construcţiilor, a apei. Se poate întâmpla ca 
sistemul normal de evacuare a apei să nu mai 
funcţioneze. Un sistem temporar poate fi 
improvizat ţinând cont de caracteristicile 
terenului (pantă naturală, gropi etc).

Cu ocazia mai multor seisme experienţa a 
demonstrat că zidăria corect reparată şi 
întreţinută, chiar fără împrejmuire (susţinere cu 
cabluri) sau refacere preventivă, rezistă cu un 
minimum de daune şi uneori chiar fără probleme, 
în timp ce, în imediata vecinătate, clădiri prost 
întreţinute sau neîntreţinute deloc se dislocau sau 
se prăbuşeau.

Această necesitate imperioasă a unei bune 
întreţineri înseamnă, înainte de toate, inspectarea 
periodică a tuturor monumentelor. Orice lipsă 
trebuie să fie imediat semnalată şi remediată cât 
mai curând posibil.

4. Măsuri pentru protejarea bunurilor 
culturale mobile în caz de cutremur

Câteva recomandări privind măsuri 
preventive pentru protecţia bunurilor culturale 
mobile în caz de cutremur:

· Ancoraţi rafturile, dulapurile, piesele grele 
de mobilier de pereţi, podea sau tavan.

· Păstraţi obiectele fragile în cutii incasabile, 
fixate cu un material adeziv (ceară pentru 
amprente dentare) la fel pot fi fixate piese mici pe 
rafturi.

· Nu puneţi obiecte grele pe piedestaluri de 
pe care se pot răsturna; acestea trebuie să fie 
ancorate, iar centrul de greutate să fie cât mai jos.

· Asiguraţi păstrarea cu grijă a substanţelor 
inflamabile în dulapuri bine închise.

· Verificaţi periodic căile de evacuare - să fie 
libere şi marcate vizibil.

· Luaţi măsuri de pază pentru recuperarea 
treptată a pieselor îngropate sub dărâmături.

După seism, toate măsurile, toate deciziile 
vor fi luate în eventualitatea replicilor. Se ştie că 
numeroase cutremure de pământ sunt urmate de 
aceste replici, adică de noi seisme care surprind 
aceeaşi zonă, necunoscându-li-se nici numărul, 
nici data, nici intensitatea. Ele pot surveni la fel 
de bine în câteva minute, cât şi la multe luni după 
primul şoc. Aceste replici pot fi mai puţin 

violente ca seismul iniţial şi totuşi extrem de 
periculoase deoarece clădirile afectate şi-au 
pierdut capacitatea de rezistenţă.

Renovarea clădirilor vechi
Protejarea bunurilor culturale în timpul 

renovărilor

1. Renovarea clădirilor vechi

Dacă trebuie să luaţi decizii privind 
renovarea, modificarea sau alte intervenţii asupra 
unor clădiri vechi, chiar dacă acestea nu sunt 
înscrise pe Lista Monumentelor Istorice, căutaţi 
să vă informaţi asupra istoriei clădirii înainte de a 
discuta cu arhitectul sau constructorul şi de a 
comanda lucrarea.

Trebuie să vă faceţi un punct de vedere care să 
ţină seama nu numai de interesele imediate, dar şi 
de păstrarea a ceea ce este valoros din clădire. O 
clădire veche frumos renovată şi pusă în valoare 
va fi întotdeauna mai deosebită şi de mai mare 
prestigiu decât ă clădire nouă oarecare sau de o 
clădire modificată grosolan şi fără gust.

Trebuie să căutaţi răspunsuri la întrebări de 
genul:

 Din ce perioadă datează?
 Ce caracteristici de stil sau de modă a 

timpului mai păstrează din perioada în care a fost 
construită, care merită să fie păstrate?

 Ce intervenţii a suferit în decursul timpului -
adăugir i ,  reparaţ i i ,  recompart imentări , 
redecorări? Care dintre acestea au sporit 
farmecul şi funcţionalitatea casei, integrându-se 
armonios construcţiei iniţiale şi care au fost 
nepotrivite, inestetice, şi ar trebui înlăturate?

 Cum se armonizează cu alte case din 
vecinătate, de pe aceeaşi stradă?

Sfătuiţi-vă cu specialiştii asupra renovării, 
luând în considerare câteva principii:

- Reparaţi, mai degrabă decât să înlocuiţi 
materiale istorice cum ar fi lemnul, piatra, 
accesoriile metalice, şindrila, cărămida, care 
constituie trăsături distinctive ale clădirii. Când 
nu se poate, înlocuiţi-le cu materiale similare.

- Întreţineţi clădirea permanent, pe cât 
posibil, astfel încât să nu se ajungă la stricăciuni 
mari, care necesită costuri mai mari de reparare.

- Protejaţi construcţia de umezeală prin 
întreţinerea în bună stare a burlanelor şi rigolelor 
de scurgere a apei, o ventilaţie corespunzătoare a 
beciurilor, încăperilor şi podurilor şi un acoperiş 
etanş.



Tratat	despre	Tatra	sau	Eroilor	uitați

de	Ioana	Vlașin

1 Decembrie - ger și omăt,
Dar n-a fost greu aici să fim.
Suntem români, știm să jertfim
Atunci când plângem sau iubim.

Această dragoste și dor
Sau crez, sau cum să o numesc…
De mic în mine s-a născut.
Și cum? Vreau să vă povestesc:
 
Bunicul meu, un veteran,
Fost prizonier la Komarom...
Mă voi mândri cu el soldat,
Mă voi mândri cu el, ca om.

Eram copil, și-mi povestea
Prin câte chinuri a trecut…
Cu ochi-n lacrimi ascultam, 
Și niciodată n-am să-l uit.

Iar ochii lui erau scăldați de lacrimi
Și ades șoptea,
Cum i-au murit mulți camarazi…
Și glasu-i parcă se stingea…

Privirea ridica spre cer 
Și mulțumea lui Dumnezeu
Că s-a întors din nou acas…
Iar eu îl întrebam mereu:

Dar unde-s cei ce au murit?
Ş� groapă c�ne le-a săpat?
Zicea: nu știu, căci noi luptam... 
Prin Munții Tatra i-am lăsat.
 
Pe cei răniți îi ajutam,
Iar alții erau spintecați
De obuze, gloanțe sau minați,
Mureau pe loc, neajutorați…

Povestea asta m-a marcat.
Cu ea în suflet am crescut.
Pe acești soldați și bravi români,
Eu niciodată n-am să-i uit!

Cu sânge și cu viața lor,
A noastră glie au plătit. 
Exemplul lor e grăitor:
Să fim azi un popor unit!

Uniți la bine și la greu,
Sculați, români! Să ne unim!
Dar pentru cei de lângă noi,
Ce suntem gata să jertfim?

Copiii ne vor întreba
De-un sfert de secol ce s-a dus,
Și s-a distrus tot ce-a fost bun…
Valorile ce astăzi nu-s?

Ah, Doamne, de s-ar zgudui,
Azi, Munții Tatra, și-am vedea
Că se ridică acești eroi…
Ei într-un glas ne-ar întreba:
 
-Cum este țara? Brazda, cum?
Ce-am scos-o noi de la dușmani!
Pădurile cât au crescut?
Ca voi s-aveți sute de ani…

Am amuți cu toți de aici…
Ne-am prosterna în fața lor.
Azi toți câți mai suntem români
Să plângem de un singur dor:

De dorul Sfintei Unități,
Pentru mai bine, nu mai rău…
Așa cu toții să luptăm,
Așa ne-ajute Dumnezeu!

Poporul e puterea-n stat,
Nu indivizi hapsâni și răi.
De-atâția ani s-a tot distrus,
Ş� sus, ş�-n față, sunt tot ei…

Ca unul să ne ridicăm
Spunând: Ajunge! Pân-aici! 
Noi vrem mai bine, că-i normal, 
Pentru noi toți, pentru cei mici…
 
Dacă tăcem, noi suntem lași.
Ne mulțumim cu cât ieșim,
După o pâine-n alte țări,
Ca să muncim pe la străini?!

Câmpiile s-au pustiit
Și mărăcinii le-mpânzesc,
Pădurile s-au devastat,
Iar casele se pustiesc…

De ce-au murit acești soldați?
Să-i plângem și s-aducem flori?
I-au plâns și i-au jelit cumplit
Părinții lor de mii de ori.

Ei au murit cu gând curat
Să apere ce-i strămoșesc.
Și țări străine-au ajutat 
De-aceea aici se odihnesc.

Pământ străin, cum ai primit
Tineri ca florile de crin,
Să doarmă aici de zeci de ani…
În fața lor, eu mă închin!

Oricâte flori am fi adus 
Tot nu ajunge pentru toți…
Câte-o petală, un gând curat
Și-o lacrimă, pentru cei morți…

Câte soții, copii, părinți,
Au povestit cum v-au pierdut…
Poate-au dorit să vin-aici,
Dar niciodată n-au putut.

Cu mult respect v-am căutat,
A șaptea oară sunt aici.
Am fost aici cu puiul meu*
Am vrut să-i spun de-al vost' 
mormânt!

Cum să nu plângi, 
Când vezi că-i scris „Necunoscut”?! 
Soldat român, suflet curat… 
De Dumnezeu tu ești știut!

Să-ți răsplătească jertfa ta
Cu viața sfântă de apoi!
Promitem azi, sărbătorind,
Uniți să fim de-acum și noi!

*baieţelul lui Vasile Vlaşin, Luca, a 
decedat pe data de 11.11.2015, la 
vârsta de 2 ani şi jumătate. Pe data de 
9 Mai 2015 l-a adus pe Luca în vizită 
la Cimitirul Ostașilor Români din 
Zvolen.




