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      şa după cum speram, desigur bazându-mă 
pe anumite semnale, şi în această perioadă au avut 
loc manifestări deosebite întru cinstirea eroilor 
neamului românesc, venind rândul altor localităţi 
sătmărene să aducă prinosul lor de mulţumire, dar 
şi să dureze trainice însemne de pomenire 
deapururi a concetăţenilor ce şi-au dat viaţa 
pentru ţară. Acest fapt nu poate decât să ne bucure, 
în condiţiile în care mi-am exprimat dorinţa ca, în 
perspectiva aniversării, la anul, a Centenarului 
Marii Uniri, fiecare comunitate să-şi arate 
respectul pentru cei ce au stat la baza acestei mari 
realizări a poporului nostru – ostaşii Armatei 
Române – prin refacerea, renovarea, reabilitarea 
operelor comemorative de război sau inaugurarea 
altora noi. 

Prima manifestare de acest fel a avut loc în 
localitatea ce poartă un nume cu profunde 
reverberaţii istorice, Horea, ce ne aduce aminte de 
începuturile luptei de emancipare a românilor 
ardeleni. Astfel, la 28 mai, la iniţiativa şi prin 
demersurile neobosite ale domnului prof. dr. 
Nicolae Mateş, s-a inaugurat un frumos şi 
impunător monument al eroilor satului de moţi ce 
şi-au pierdut viaţa pe câmpurile de luptă ale celui 
de-al doilea război mondial. Nu voi zăbovi asupra 
acestui eveniment, dat fiind că, în paginile 
următoare, doamna dr. Daniela Bălu, director în 
cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, publică un 
articol amplu referitor la tot ce s-a întâmplat la 
Horea. Eu voi sublinia doar faptul că monumentul 
poate fi admirat pe Coperta 1 a acestui număr al 
revistei şi că preşedintele filialei judeţene a 
A.N.C.E. „Regina Maria”, locotenent colonel (r) 
Zorin Platec, a oferit, în numele acestei 
organizaţii şi a revistei Eroii Neamului, câteva 
Diplome de excelenţă celor ce s-au implicat în 
mod deosebit în realizarea proiectului. 

Chiar dacă nu a beneficiat de prezenţa atâtor 
oficialităţi precum s-a întâmplat la Horea, un 
moment înălţător,  pătruns de puternice 
sentimente patriotice, de dragoste de neam şi ţară, 
de respect pentru jertfa înaintaşilor, a avut loc şi la 
Someşeni, comuna Apa. Aici, în incinta 
cimitirului, s-a inaugurat, în data de 5 iunie, de 
Sărbătoarea Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii), 
un nou monument în cinstea eroilor din acest sat 

din câmpia someşană ce şi-au pierdut viaţa în cele 
două crâncene războaie ale secolului trecut. 
Înainte de a expune pe scurt modul în care s-a 
derulat evenimentul, doresc să menţionez că, în 
acelaşi cimitir, la doar câţiva metri, există un alt 
monument, ridicat din lemn de stejar în anii 1932-
1935 în memoria eroilor locali din primul război 
mondial, refăcut în anul 1978 de către familia 
Donca Ioan, în amintirea fratelui Donca Fl. Ioan şi 
a celorlalţi consăteni decedaţi în cel de-al doilea 
război. (Vezi Şichet, Voicu. Pe urme de eroi, Editura 
Citadela, Satu Mare, 2017, pp. 45-46.)

Din păcate timpul şi intemperiile au acţionat 
puternic asupra vechiului monument, astfel că, un 
grup de oameni inimoşi, în frunte cu preotul paroh 
Alin Andreescu şi viceprimarul Daniel Sălăgean, 
sprijiniţi de Consiliul parohial Someşeni, dar şi de 
Consiliul local şi Primăria Apa, personal de 
domnul primar Radu Vasile Trandafir, au purces 
la ridicarea unui nou monument, de această dată 
din piatră și marmură, pentru a-i asigura o „viaţă” 
cât mai lungă. Noul monument este, de fapt, un 
mic ansamblu monumental, deoarece este 
compus dintr-o răstignire clasică, lângă care s-a 
amplasat o „carte” deschisă, ca o Sfântă Scriptură, 
pe care sunt trecuţi toţi cei 24, respectiv 16 eroi 
locali din cele două războaie mondiale, lista 
începând cu Eroi pentru eternitate şi se termină cu 
Glorie Eternă Eroilor Neamului Românesc (Foto: 
coperta 4). Pe răstignire sunt trecute următoarele 
cuvinte: S-a ridicat această sfântă cruce spre 
slava lui Dumnezeu în memoria eroilor din satul 
Someșeni care s-au jertfit pentru apărarea țării, a 
credinței și a neamului românesc.
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Jurnalul	cimitirelor	şi	monumentelor	eroilor	
(XXX)

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET



Ceremonialul de inaugurare a noului 
monument a debutat cu un Tedeum de pomenire a 
eroilor, săvârşit de un sobor de preoţi, în frunte cu 
protopopul ortodox de Satu Mare, Ioan Socolan, 
alături de preoţii parohi din Someşeni – Alin 
Andreescu, Apa - Daniel Gros şi Iojib - Emil 
Satmari, care au venit la cimitir în procesiune, cu 
prapuri şi Sfânta Cruce, cu toţi credincioşii ce au 
participat la Sfânta Liturghie. După ridicarea 
parastasului şi sfinţirea monumentului, au rostit 
scurte alocuţiuni protopopul Ioan Socolan, 
primarul comunei Apa, Radu Vasile Trandafir, şi 
subsemnatul. Printre altele, am citit poezia 
Scrisoare către tăticul căzut în Ardeal (vezi Eroii 
Neamului, Satu Mare, 2010, 2 (s.n.), nr. 1 (2), p. 11), 
care a înduioşat până la lacrimi numeroasa 
asistenţă. Totodată, am acordat 4 Diplome de 
excelenţă din partea A.N.C.E. „Regina Maria” – 
filiala Satu Mare – şi a revistei Eroii Neamului, 
respectiv preotului paroh, părintelui protopop, 
primarului şi viceprimarului comunei Apa. Mi-au 
fost alături la acest emoţionant moment câţiva 
oameni deosebiţi, apropiaţi ai revistei Eroii 
Neamului şi de tot ce înseamnă Cultul Eroilor: dr. 
Viorel Câmpean, colonel (r) Mircea Blideran – 
primvicepreşedinte al A.N.C.E. „Regina Maria” 
şi preşedinte al A.C.M.R.R. din M. Ap. N., 
colonel (r) Vasile Silaghi – secretar al A.C.M.R.R. 
din M. I. – filialele judeţene, dr. Aurel Pop – 
director al Editurii Citadela și lt. col. (r) Ioan 
Nemeş. De asemenea, a fost prezent și 
viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian 
Albu şi câţiva colaboratori ai dânsului.

Tot în numărul precedent al revistei vorbeam 
despre demersurile noastre, alături de cei din 
Maramureş, pentru a obţine, pentru părintele dr. 
Vasile Lucaciu, marele luptător pentru drepturile 
românilor ardeleni, titlul de Erou Naţional. 
Semnalele în această direcţie sunt pozitive, 
existând deschiderea necesară din partea 
autorităţilor îndrituite cu luarea unei astfel de 
decizii. În paralel, însă, noi am efectuat 
p e l e r i n a j u l  l a  V i e n a ,  „ P e  u r m e l e 
memorandiştilor”, despre care fac vorbire într-un 
articol separat, urmat de un interesant studiu al 
colonelului (r) Gavril Babiciu – sufletul acestei 
acţiuni şi a altora ce vizează păstrarea memoriei şi 
recunoştinţei faţă de faptele patrioţilor români de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Remarc, în context, faptul că domnul Babiciu 
a participat şi la marcarea Zilei Rezervistului 
Militar, 31 mai 2017, alături de camarazii 

sătmareni din toate armele, stăruind să poposim 
pentru câteva minute şi la impunătoarea statuie a 
lui Vasile Lucaciu, pentru a ne păstra în bogata sa 
arhivă foto, video şi scrisă, alături de Leul de la 
Şişeşti (foto articol G. Babiciu).

Dacă am adus vorba despre sărbătoarea 
rezerviştilor militari, să spunem că aceasta a 
debutat cu un parastas în memoria celor ce ne-au 
părăsit de-a lungul timpului, săvârşit de către 
părintele dr. Cristian Boloş, la Catedrala 
Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, urmat 
de depunerea unei  coroane de f lor i  la 
Monumentul Ostaşului Român. Apoi, în sala mică 
de şedinţe a Consiliului Judeţean, în prezenţa 
subprefectului judeţului Satu Mare, Alfatter 
Tamas Ferenc, s-a desfăşurat un scurt moment 
festiv, moderat de către preotul militar Cristian 
Silaghi, urmat de prezentarea, de către 
subsemnatul, a volumului Promoţia 1968, la 
datorie, îngrijit de domnul Babiciu, acesta fiind şi 
motivul prezenţei sale la Satu Mare. Volumul 
cuprinde mărturii ale colegilor autorului 
referitoare la zilele fierbinţi din decembrie 1989, 
constituindu-se într-o „frescă” a acelor 
evenimente, fiind bine primit de către întreaga 
asistenţă. 

În același registru al marcării cum se cuvine a 
Centenarului Unirii, subliniez aici preocuparea 
noastră de a sensibiliza şi comunităţile mai mici, 
respectiv şcoli, biserici sau alte instituţii ori 
organizaţii de a întâmpina acest important 
eveniment prin crearea condiţiilor de arborare a 
Drapelului Naţional în mod festiv. În acest sens, 
am demarat un mic proiect ce vizează „dotarea” 
şcolilor şi bisericilor sătmărene cu câte un catarg, 
primul pas fiind făcut la Şcoala Gimnazială 
„Lucian Blaga” din Satu Mare. Catargul şi 
Drapelul naţional, donat de către Asociaţia Civică 
Tempora Satu Mare, cea care editează revista 
Eroii Neamului, au fost sfinţite în data de 
08.06.2017, de către părintele Cristian Vaştag, în 
cadrul manifestărilor legate de absolvirea clasei a 
opta de către o promoţie de excepţie a acestei 
şcoli, ocazie în care am susţinut un scurt discurs, 
pe care-l puteţi citi în paginile acestui număr (Un 
Catarg pentru Centenar).

Desigur, în acest trimestru am sărbătorit 9 
mai, zi cu triplă semnificaţie (aşa cum rezultă din 
câteva materiale publicate în acest număr) şi Ziua 
Eroilor, sentimentul meu fiind unul de frustrare, 
în sensul că cineva, nu ştiu cine, de sus, de la 
Guvern, a restricţionat numărul celor care depun, 
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în cadru oficial, coroane de flori la monumente la 
doar 3, respectiv Instituţia Prefectului, Consiliul 
Judeţean şi Primăria, lăsând pe dinafară celelalte 
instituţii/ organizaţii, inclusiv veteranii de război 
şi şcolile. Şi ne mai plângem că tineretul din zilele 
noastre nu mai este atât de patriot! Dar nici nu 
suntem interesaţi să le dăm şansa să fie!!! Totuşi, 
dacă la municipiu lucrurile sunt aşa cum sunt, pe 
la oraşe şi comune primează tradiţia, obiceiul şi, 
nu în ultimul rând, bunul simţ, astfel că, în marea 
majoritate a localităţilor judeţului nostru nu s-a 
ţinut cont de aceste aberante prevederi, cetăţenii 
putându-şi manifesta respectul faţă de înaintaşi 
fără oprelişti. Un exemplu poate fi considerat şi 
Tătăreştiul, unde fiii satului au fost alături de 
primarul comunei Viile Satu Mare – Szucs 
Szabolcs, de consilierii locali, de preotul paroh 
Florin Libotean, de Consiliul Parohial şi de 
localnici, inclusiv elevi ai claselor I-IV, într-un 
moment cu profunde semnificaţii patriotice. 

Nu pot să închei aceste rânduri fără a-mi 
manifesta mâhnirea, dezamăgirea şi... (găsiţi 
dumneavoastră un alt cuvânt) pentru lentoarea, 
nepăsarea, poate chiar reaua credinţă, în ceea ce 
priveşte refacerea şi reamplasarea în Piaţa 
Libertăţii din Satu Mare a Monumentului Eroului 
Necunoscut, inaugurat la 1 Decembrie 1922 şi 
dispărut în anii ocupaţiei hortiste (1940-1944). 
Am făcut demersuri pentru a obţine sprijin 
financiar, primind semnale pozitive, din partea 
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 
(organism ce funcţionează în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale), însă autorităţile 
locale, în frunte cu Primăria Satu Mare, bat pasul 
pe loc. În loc să pună în aplicare HCL 198 din 
18.10.2007, prin care Primăria era autorizată, dar 
şi însărcinată, să ducă la bun sfârşit acest demers, 
reprezentanţii acesteia invocă chestiuni de ordin 
estetic, ignorându-le pe cele ce privesc 

semnificaţia profundă a monumentului, mai mult, 
încercând să paseze responsabilitatea pe umerii 
unor ONG-uri fără posibilități materiale, 
financiare, logistice și umane (specialişti, experţi 
în urbanism, proiectanţi etc.) în măsură să 
demareze, deruleze şi să finalizeze un proiect de 
asemenea anvergură. 

În plus, domnilor din administrația locală, 
cum ar putea un ONG oarecare să facă un proiect 
de asemenea anvergură, care necesită şi nişte 
schimbări în circulaţia şi aspectul zonei, pe un 
teren ce este în administraţia dumneavoastră? 
Aici nu este vorba despre un bust, o mică statuie, 
situate într-un părculeţ, pe o alee care nu afectează 
urbanistica oraşului! Aici este vorba de 
responsabilitate, de asumarea deciziei, inclusiv 
prin alocarea de fonduri, ale cărei urmări/efecte 
vor fi vizibile peste zeci şi sute de ani. Trotuarele 
şi bordurile se vor face, desface şi reface mereu, 
de la un mandat la altul, dar monumentele cu 
semnificaţie deosebită rămân! 

Un mare păcat este pe cale să-l săvârşească şi 
onor Consiliul Judeţean Satu Mare, care, iată, 
până la jumătatea anului în curs nu a catadicsit să 
aloce nici măcar un leu pentru editarea acestei 
reviste, deşi solicitarea este din ianuarie. 
Menţionez că sprijinul financiar priveşte 
acoperirea cheltuielilor legate de tipărirea a circa 
600 de exemplare din fiecare număr, pentru a fi 
distribuite gratuit în toate instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, bibliotecile şi 
parohiile ortodoxe şi greco-catolice din judeţ. În 
condiţiile în care acesta este al doilea număr al 
revistei din acest an, iar mult invocatul ghid de 
finanţare a proiectelor cultural-sportive ale ONG-
urilor sătmărene (care se tot face de vreo 2-3 luni, 
deşi trebuia publicat la o lună după adoptarea 
bugetului) se lasă încă aşteptat şi prevede că se pot 
finanţa doar activităţi viitoare, mă întreb cu ce ne 
va sprijini Consiliul Judeţean?! Bine că pentru 
festivalurile vinului, pălincii, mămăligii, 
liliecilor, berzelor, broaştelor şi altor năzbâtii 
găsim resursele şi calea de finanţare, dar pentru 
proiectele cu adevărat culturale, de promovare a 
istoriei acestui ţinut, inventăm tot felul de legi, 
acte normative, ghiduri,  într-un cuvânt 
OPRELIŞTI, în calea promovării valorilor 
autentice româneşti! Şi nu vreau să mă gândesc la 
faptul că aceste lucruri (tergiversarea proiectului 
cu Monumentul Eroului Necunoscut şi a 
finanțării revistei) s-ar datora faptului că suntem 
români!
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Modele	creştine	de	eroism	(XXVII)
Pelerinaj	istoric	în	Satu	Mare

(20-23	mai	2017)

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

    u binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
sub îndrumarea Preasfinţitului Părinte Iustin, 
Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, cu 
purtarea de grijă a Preacucernicului Părinte Ioan 
Socolan, Protopopul Sătmarului, cu directa 
noastră implicare, au fost aduse în Satu Mare, în 
perioada 20-23 mai 2017, racla cu mâna dreaptă a 
Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni (sec. 
III-IV), şi racla cu moaştele Sfântului Voievod 
Constantin Brâncoveanu (martirizat la data de 15 
august 1714). Raclele cu Sfintele Moaşte au fost 
însoţite de către părintele Emil Nedelea 
Cărămizaru, parohul bisericii Sfântul Gheorghe-
Nou din Bucureşti, biserică în care ele sunt 
adăpostite. Aducerea moaştelor Sfinţilor Nicolae 
şi Constantin Brâncoveanu în judeţul Satu Mare a 
reprezentat un moment istoric, prilejuitor de 
aleasă bucurie, fiind prima lor venire în ţinuturile 
noastre. De asemenea, aşa cum declara părintele 
Emil Cărămizaru, este pentru prima dată când cele 
două racle pornesc împreună într-un pelerinaj, 
„Sfinţii înţelegându-se între ei”. De obicei, într-un 
pelerinaj merg creştinii spre a se întâlni cu Sfinţii 
în anumite locuri consacrate, însă, de această dată, 
Sfinţii au venit spre a se întâlni cu noi, creştinii 
sătmăreni. Într-adevăr, noi, sătmărenii, simţeam 
nevoia acestei întâlniri. Şi ea s-a petrecut. 
Totodată, mai trebuie să conştientizăm o realitate: 
Sfinţii nu merg oriunde în pelerinaj; ei nu 
urmăresc să satisfacă orgolii, ci să faciliteze 
mântuirea sufletelor noastre.  

Evenimentul  s -a  desfăşurat  după 
următorul program. 

În data de 20 mai, orele 18.00, a avut loc 
sosirea Sfintelor Moaşte în municipiul Satu Mare, 
fiind aşezate cu solemnitatea cuvenită în biserica 
ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împărăţi Constantin şi 
Elena”. A urmat săvârşirea slujbei Privegherii, în 
timp ce credincioşii s-au închinat liniştiţi, 
rugându-se stăruitor Sfinţilor lui Dumnezeu. În 
ziua următoare, 21 mai, la ora 9.30, l-am 
întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Iustin, 
episcopul nostru, urmând Sfânta Liturghie 
Arhierească în prezenţa Sfinţilor Nicolae şi 
Constantin Brâncoveanu. Preasfinţitul Iustin a 

intrat în biserică şi s-a apropiat de raclele cu 
Sfintele Moaşte, închinându-se şi sărutându-le cu 
deosebită evlavie. Soborul de preoţi şi diaconi a 
fost format din 35 de slujitori ai Sfintelor Altare 
ale Bisericii lui Hristos. A fost o zi deosebită, o zi 
în care îi prăznuiam pe Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena, protectorii spirituali ai oraşului Satu 
Mare. În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţitul 
Iustin a vorbit foarte frumos despre minunea 
vindecării orbului din naştere (fiind duminica a 
VI-a după Paşti), despre viaţa Sfinţilor Constantin 
şi Elena, precum şi despre venirea Sfintelor 
Moaşte de la Bucureşti în judeţul Satu Mare, 
venire care a încununat sărbătoarea Sfinţilor 
Împăraţi. Constantin Brâncoveanu şi-a serbat 
onomastica alături de sătmăreni. Ce onoare pentru 
noi! 

Îmi aduc aminte de momentul în care 
Preasfinţintul Părinte Iustin, în Catedrala 
„Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, în 
data de 26 decembrie 2013, cu prilejul Sfintei 
Liturghii Arhiereşti, i-a proclamat, în mod solemn 
şi oficial, pe Sfinţii Împăraţi drept ocrotitori ai 
Sătmarului. Nimic nu este întâmplător. În 21 mai 
2017, în ziua Sfinţilor Împăraţi, la orele 17.00, s-
au adus şi aşezat Sfintele Moaşte în aceeaşi 
Catedrală ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului” din municipiul Satu Mare. Înainte de a 
intra, deasupra sfântului lăcaş se adunaseră nori 
negri, care prevesteau o furtună năpraznică. A 
început să tune, iar norii s-au scuturat puţin. A 
intervenit neliniştea: „Cum vom înconjura 
biserica dacă va ploua torenţial?” Însă, părintele 
Cărămizaru spune: „Nu vă îngrijoraţi. Sfântul 
Nicolae va împrăştia norii!” Pe fondul unei furtuni 
iminente, cei care purtau raclele au vrut să intre în 
biserică, dar eu i-am oprit: „Vom înconjura 
biserica. Sfinţii vor îndepărta vremea rea!” Aveam 
o încredere deplină că totul se va linişti. Am 
coborât treptele. În cântul duios al clopotelor, am 
pornit în procesiune cu Sfintele Moaşte în jurul 
bisericii, timp în care norii s-au risipit, iar razele 
soarelui au învăluit din nou, cu căldură, pământul. 
Toţi cei prezenţi pot da mărturie despre acest 
lucru. Şi nu au fost puţini. A urmat săvârşirea 
Vecerniei, a Acatistului Sfântului Ierarh Nicolae şi 
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a Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni, iar 
preoţii şi credincioşii prezenţi s-au închinat şi au 
sărutat Sfintele Moaşte. Eu am luat cuvântul, 
explicând modul în care raclele cu Sfintele Moaşte 
au ajuns din Bucureşti în Satu Mare, mulţumind 
Bunului Dumnezeu şi celor implicaţi în 
organizarea unui eveniment de o asemenea 
anvergură. Apoi, a vorbit părintele Emil Nedelea 
Cărămizaru, care a prezentat, pe scurt, viaţa 
Sfinţilor Nicolae şi Constantin Brâncoveanu, 
arătând importanţa cinstirii Sfinţilor şi a Sfintelor 
Moaşte şi exprimându-şi, cu emoţie, bucuria 
venirii sale, pentru prima dată, în cetatea 
Sătmarului. Cu acest prilej, redactorul coordonator 
al revistei Eroii Neamului, domnul colonel (r) 
Voicu Şichet, care este şi consilier parohial la 
catedrala noastră, i-a dăruit părintelui Emil câte un 
exemplar din ultimele numere ale acesteia, cartea 
sa Pe urme de eroi, precum şi volumul semnat de 
către mine, Modele creştine de eroism, transmiţând 
astfel spre capitala ţării că în Sătmar se fac lucruri 
importante în ceea ce priveşte cinstirea memoriei 
înaintaşilor, a celor ce s-au jertfit pentru dreapta 
credinţă şi pentru ţară.

În data de 23 mai, la ora 12.00, am pornit 
spre mănăstirea de la Scărişoara, al cărei paraclis 
poartă hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni. 
Întâmpinarea de care au avut parte Sfinţii în faţa 
bisericii mănăstirii a fost una extrem de 
emoţionantă.  Părintele Timotei,  stareţul 
mănăstirii, alături de ceilalţi vieţuitori aşteptau 
venirea Sfântului Nicolae şi a Sfântului Constantin 
Brâncoveanu. Se simţea un miros frumos de 
tămâie care izvora din cădelniţă, se auzeau 
sunetele armonioase ale clopotelor, alături de toaca 
bătută, cu smerenie, de un monah. Am înconjurat 
cu Sfintele Moaşte noua biserică, răsunând din 
piepturile călugărilor imnul biruinţei “Hristos a 
înviat”, alături de troparele Sfinţilor lângă care ne 
aflam. În acele momente sublime m-am gândit: 
„Doamne, suntem noi vrednici de aşa ceva? 
Merităm noi, oare, să stăm în preajma Sfinţilor 
Tăi? Iartă-ne Doamne!” Am coborât în paraclisul 
de la demisol, am aşezat raclele la loc de cinste, le-
am împodobit cu flori şi am început să ne 
închinăm, rostind Acatiste. Părintele Timotei Bel, 
un vrednic slujitor al lui Dumnezeu, şi-a stăvilit cu 
greu lacrimile în clipa în care a început să 
vorbească, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru 
darul de care s-a învrednicit mănăstirea pe care o 
păstoreşte, mănăstire în care Sfinţii Brâncoveni 
sunt pomeniţi de trei ori în fiecare zi la sfintele 
slujbe care se săvârşesc. La fel de înduioşător a 
vorbit şi părintele Emil Nedelea Cărămizaru, care 

s-a declarat profund impresionat de calda primire 
şi de frumuseţea mănăstirii. În final, înainte de a 
pleca spre Bucureşti, fiind ultimul popas, a recitat 
duios un frumos imn, compus de dânsul, închinat 
martiriului familiei Brâncoveanu şi a mărturisit 
următoarele: „Am fost plecat în pelerinaje cu 
Sfintele Moaşte în întreaga ţară şi în întreaga lume, 
însă nicăieri nu m-am simţit ca în Sătmar şi 
Maramureş. Plec de aici, ducându-i Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel vestea binecuvântată că în 
aceste ţinuturi trăiesc oameni minunaţi, oameni 
credincioşi, oameni ospitalieri, oameni care îşi 
iubesc familia, credinţa şi patria, oameni care îi 
iubesc pe Dumnezeu, pe Maica Domnului şi pe 
Sfinţi, rugându-se fierbinte…” 

În dangătul clopotelor, în amurgul zilei de 
23 mai 2017, delegaţia a plecat spre Bucureşti, 
ducând cu sine raclele cu Sfintele Moaşte, dar 
lăsându-ne bucuria unirii cu Sfinţii, precum şi 
speranţa reîntâlnirii cu Ei atât în această viaţă 
pământească, cât şi în veşnicie… Sfântul Nicolae 
(sărbătorit pe 6 decembrie), ocrotitorul copiilor şi 
al familiei, ne-a rămas un model de autentică 
vieţuire creştină, bazată pe iubire, bunătate, 
blândeţe, milostenie. Mâna sa dreaptă e cea care l-a 
pălmuit pe ereticul Arie (care nega divinitatea 
Fiului lui Dumnezeu, coborându-L în rândul 
creaturilor) în timpul unei şedinţe din cadrul 
primului Sinod Ecumenic de la Niceea (din anul 
325). În acelaşi timp, mâna sa dreaptă este cea care 
a făcut şi face nenumărate fapte bune, alinând 
suferinţe şi aducând mângâiere şi bucurie. Apoi, 
Sfântul Constantin Brâncoveanu, voievodul martir 
(al cărui trup, în anul 2014, a fost scos din cripta 
situată în biserica Sfântul Gheorghe Nou din 
Bucureşti ctitoria sa, şi aşezat în racla actuală prin 
grija şi jertfa părintelui Cărămizaru), ne-a rămas ca 
pildă clară de tărie în credinţa cea adevărată, el şi 
familia sa apărând patria străbună şi credinţa în 
Domnul Iisus Hristos cu preţul propriilor vieţi, 
fiind serbaţi de către Biserică la data de 16 august, 
în fiecare an.    

În încheiere, le mulţumesc tuturor 
sătmărenilor care au ales să participe, cu toată 
fiinţa lor, la desfăşurarea evenimentului menţionat 
mai sus. Aproximativ 20.000 de credincioşi s-au 
rugat Sfinţilor Nicolae şi Constantin Brâncoveanu 
în perioada petrecută de ei în judeţul Satu Mare. 
Datorită credincioşilor, prezenţa Sfintelor Moaşte 
în oraşul nostru a reprezentat cu adevărat un 
moment de mare sărbătoare. 

Astfel, s-a scris o nouă pagină de aur din 
istoria Sătmarului! Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate!
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				Un	nou	monument	dedicat	eroilor	neamului,		
dezvelit	în	satul	Horea

Dr.	Daniela	BĂLU

  ntr-o zi frumoasă de duminică, 28 mai 
2017, satul Horea, comuna Sanislău, a fost 
realmente îmbrăcat de sărbătoare, pentru 
ceremonia oficială de dezvelire a monumentului 
dedicat cinstirii memoriei eroilor locali ce au 
luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. 
Inițiativa ridicării monumentului a aparținut fiilor 
satului, ce și-au desemnat un comitet de inițiativă, 
coordonat de dl. prof. dr. Nicolae Mateș, domnia 
sa fiind și autorul micromonografiei Satul Horea 
(istorie și tradiție), publicată la Editura 
„Academic Press”, în anul 2016.

Eforturile ridicării monumentului au 
început în anul 2013, proiectul fiind executat de 
arhitectul col. (r.) Ioan Arboreanu, conceptul 
arhitectural fiind compus din soclu, obelisc 
(ambele placate cu plăci de granit), statuia 
soldatului sculptată în marmură, înaltă de 1,70 m 
(realizată de firma d-lui Gheorghe Voloșin, S.C. 
„Parcium” din Satu Mare) și două tunuri de 
artilerie menite să flancheze obeliscul. 

Pe latura din față a obeliscului au fost 
inscripționate numele celor 7 eroi din satul Horea 
(inclusiv „diminutivul” fiecăruia, „porecla” prin 
care sunt recunoscuți de săteni), fiind pomeniți și 
cei  3 eroi necunoscuți care au murit pe vatra 
satului:

Caporal Costea Gherasim (1943) a lui 
Crăciun;

Soldat Ilea Rusalim (1943) a Clebi;
Sergent Mateș Ioan (1942) a Tiontioaiei;
Caporal Mateș Gheorghe (1943) a Corcoi;
Capora l  Mateș  Gheorghe  (1943) 

Șandorichii;
Sergent Oneț Ioan (1944) a Trușcului;
Sergent Oneț Gheorghe (1943) a Nitușii.

Tot pe obelisc sunt inscripționate 
simbolurile specifice monumentelor de război: 
casca ostașului, crucea cu ramura de măslin, 
mâinile pentru rugă, textul Glorie veșnică eroilor 
căzuți în război pentru apărarea țării, numele 
arhitectului, constructorului și sculptorului.

În interiorul obeliscului construit din 
beton a fost lăsat un spațiu gol, în care au fost puse 
cartea d-lui prof.dr. Nicolae  Mateș,  Satul Horea 
(istorie și tradiție), ce descrie în detaliu toată truda 
depusă pentru ridicarea monumentului, precum și 

proiectul „Monumentul eroilor”, realizat gratuit 
de col. (r.) Ioan Arboreanu.

Din păcate, monumentul este incomplet 
deoarece lipsesc cele două tunuri de artilerie, acest 
fapt datorându-se, conform afirmației d-lui 
prof.dr. Nicolae Mateș, stufoasei birocrații, dar, dl. 
Ministru al Apărării Naționale, Gabriel Leș, 
prezent la dezvelirea monumentului, a promis că 
se va ocupa personal pentru rezolvarea situației. 

Scopul ridicării monumentului este 
formulat concis de dl. prof. dr. Nicolae  Mateș în 
cartea sa: „monumentul din satul nostru Horea 
este dedicat tuturor luptătorilor, eroilor și 
prizonierilor de război, celor care s-au opus 
ocupației și nedreptăților sociale. Scopul ridicării 
acestui monument este păstrarea vie în memoria 
generațiilor tinere a valorilor sfinte ale libertății, 
democrației, credinței și a iubirii de țară” (p. 12).

Alături de monumentul eroilor a fost 
reamplasat și bustul lui Horea (recondiționat de 
Dumitru Culda, fiu al satului), precum și Crucea 
din lemn, așezată sub atenta îndrumare a preotului 
parohiei, Lucian Tihai. Întreg ansamblul 
monumental este înconjurat de alei pavate și un 
parc frumos amenajat, toate executate de 
muncitori ai Primăriei, sub supravegherea 
primarului comunei Sanislău, dl. Kardasi Zoltan și 
a viceprimarului, dl. Răzvan Roșca.

Ceremonia de inaugurare a monumentului 
eroilor a debutat cu slujba religioasă, oficiată de un 
sobor alcătuit din 10 preoți, iar după sfințire 
monumentul a fost dezvelit de către Ministrul 
Apărării Naționale, dl. Gabriel Leș, alături de dl. 
Kardasi Zoltan, primarul comunei Sanislău, și de 
dl. prof.dr. Nicolae  Mateș. La eveniment au fost 
prezenți: președintele Societății Cultural – 
Patriotice „Avram Iancu” din România, Virgil 
Bercea; președintele de onoare al Societății 
„Avram Iancu” din România, Ioan Bâtea; 
vicepreședintele Societății Cultural Patriotice 
„Avram Iancu”, Mircea Dobra; primarul orașului 
Negrești Oaș, d-na  Aurelia Fedorca; colonel (r.) 
Zorin Platec – preşedintele Asociaţiei Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, filiala Satu Mare; colonel 
(r.) Nicolae Codrean - preşedintele Asociaţiei 
Veteranilor de Război, filiala „Dr. Vasile Lucaciu” 
Satu Mare; d-na Daniela Ciută - preşedintele 
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Asociaţiei „Astra” Carei; ing. Ionel Costescu – 
preşedintele Asociaţiei „Codrenii”. 

R e m a r c a b i l ă  a  f o s t  p r e z e n ț a 
reprezentanților Poliției de Frontieră Carei, doi 
polițiști dând onorul, flancând monumentul 
eroilor pe tot parcursul ceremonialului dezvelirii. 

Au mai fost prezenţi reprezentanţi ai 
Poliţiei Municipale Carei, Secţiei de Pompieri 
Carei, Asociaţiei foştilor refugiaţi şi expulzaţi în 
urma Dictatului de la Viena, Asociaţiei „Unirea” 
Carei, Asociaţiei „Ţara Oaşului”, Asociaţiei 
„Colonia moţilor Ianculeşti”. 

Îmbrăcați de sărbătoare în superbe 
costume populare, au participat la ceremonial 
moții din Marna Nouă, Scărişoara Nouă, 
Ianculești şi Horea, alături de familiile și urmașii 
celor care și-au dat viața în cel de-al Doilea Război 
Mondial, jertfindu-se pentru libertatea țării și  
libertatea celor dragi.

La monumentul eroilor  au fost depuse 
numeroase coroane de f lor i  d in  par tea 
oficialităților, asociațiilor, precum și din partea 
comunității românești din Ungaria, fiii satelor de 
moți și copiii aducând florile recunoștinței tinerei 
generații, iar mai apoi susținând spectacole 
folclorice încununate de cântecele moților și 
cântece patriotice. 

Toț i  cei  implicaț i  în  organizarea 
evenimentului, dar mai ales cei ce și-au adus 
contribuția la ridicarea monumentului au primit 
diplome, iar cel mai vârstnic localnic din Horea, 
care a fost expulzat imediat după Dictatul de la 
Viena din 30 august 1940, a primit o diplomă de 
recunoștință din partea Asociației foştilor refugiaţi 
şi expulzaţi în urma Dictatului de la Viena, filiala 
Carei.

Consider că trebuie specificat modul 
exemplar în care primarul comunei Sanislău, dl. 
Kardasi Zoltan s-a implicat în organizarea 
evenimentului, și în mod special zbuciumul d-lui 
Mircea Dobra, președintele filialei Satu Mare a 
Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, 
care și-a ajutat și de această dată confrații moți, 
mișcând desfășurarea lucrurilor ce păreau blocate 
și dovedind-și   (a câta oară?) spiritul 
organizatorului perfecționist.
 Din respect pentru toți cei ce au trudit la 
ridicarea monumentului, voi prezenta numele lor, 
așa cum apar consemnate în cartea d-lui prof.dr. 
Nicolae Mateș, sufletul și coordonatorul 
lucrărilor, dar și a întregului ceremonial de 
dezvelire a monumentului eroilor:  Ghiță Mateș - 
consilier; preot Lucian Tihai; ing. Mateș Călin, 
Mateș Ioan, col. Mateș Dorin; ing. Roșca Lucian; 

secretar Luminița Uvegheș;  Man Aurelia; doctor 
Mateș Nicolae;  maior Frunză Emil; ing. Mateș 
Nicolae; Oneț Ioan, Mateș Constantin; ing. Traian 
Matei; ing. Mateș Gheorghe; prof. V. Bercea; 
Dobra Mircea; Kardasi Zoltan, toți având „sarcini 
concrete în sprijinirea lucrărilor pentru construcția 
monumentului: documente, aprobări, organizare, 
proiect monument, sponsorizări, relații, etc.” . 
(p.14).

Comitetul de inițiativă a obținut toate 
aprobările necesare ridicării monumentului 
(foarte numeroase!), având inclusiv sprijinul d-lui 
lt.col. (r) Zorin Platec, președintele Asociaţiei 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Satu Mare, a 
Prefecturii Satu Mare și a Consiliului Județean 
Satu Mare, care a alocat o parte din suma necesară. 
Domnul prof.dr. Nicolae Mateș le-a adus tuturor 
calde și sincere mulțumiri!
 Ansamblul monumental se află amplasat 
în centrul satului Horea, lângă școală (din păcate 
fără copii!) și Căminul Cultural. Îmi exprim 
nădejdea ca locul și monumentul să fie 
întotdeauna la fel de frumos, îngrijite ca și în ziua 
inaugurării!
 Deoarece am fost invitată să rostesc un 
discurs la ceremonia dezvelirii monumentului, îl 
voi prezenta în rândurile următoare: 

Onorată asistență, stimate domnule 
Ministru al Apărării Naționale, Preacucernici 
Părinți,

Sunt deosebit de onorată să particip azi la 
un eveniment de o importanță excepțională pentru 
comunitatea dvs., un eveniment care, cu 
certitudine, va intra în istorie.

Pentru început doresc să-mi exprim 
sincera mea admirație și prețuire față de toți cei 
implicați în realizarea acestui ansamblu 
monumental, în special față de dl. prof. dr. Nicolae 
Mateș, cel care a fost inițiatorul proiectului, dar și 
cel ce s-a zbătut să ducă la bun final acest proiect, 
care, din câte am înțeles citind cartea domniei sale, 
a fost realizat cu dificultăți, dar, știm cu toții că 
lucrurile mari, importante, nu se făuresc ușor, cu 
atât mai mult cu cât e vorba de simboluri ce 
elogiază sacrificiul suprem al eroilor noștri – 
viața! 

Căci ce altceva este un monument dedicat 
eroilor decât un simbol al sacrificiului suprem, un 
modest omagiu adus de generația contemporană 
față de cei care și-au jertfit viața pentru țară, pentru 
libertatea noastră a tuturor, pentru a trăi o viață 
demnă și împlinită.

Asistăm azi împreună la inaugurarea 
oficială a monumentului dedicat cinstirii 
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memoriei celor 7 eroi ai satului Horea, dar 
ridicat  ș i  în memoria celor 3 soldați 
necunoscuți, căzuți pe câmpul de luptă în cel 
de-al Doilea Război Mondial, ,,un omagiu adus 
acelor bărbați viteji ai neamului”,  cum atât de 
frumos spunea dl. prof. Mateș în cartea sa, 
dedicată satului Horea.

Apreciez  ca fiind remarcabil faptul că nu 
au fost uitați nici veteranii de război, care, din 
nefericire, de cele mai multe ori au fost tratați ca 
niște simpli anonimi, deși ei erau chiar eroii de 
lângă noi, atâta timp cât au mai fost în viață. Azi, 
cei mai mulți dintre ei au plecat la oastea cerească,  
după ce și-au slujit și apărat neamul, care nu 
întotdeauna le-a fost recunoscător! Monumentul 
din satul dvs. le aduce și lor binemeritatul omagiu.

Am constat de fapt că aici, în Horea, avem 
de-a face cu un ansamblu monumental, alături de 
monumentul dedicat eroilor neamului aflându-se 
bustul lui Horea, eroul moților ce parcă veghează 
somnul soldaților români, căci nu-i așa, și Horea și 
acești soldați au avut aceeași mare IUBIRE: 
neamul românesc!

Dvs. - moții - ați adus în acest colț de țară și 
iubirea de neam, iar după ce v-ați lăsat departe 
pământul natal, venind în ținutul Sătmarului cu 
speranța într-o viață mai bună, ați luat aici viața de 
la capăt, ați întemeiat gospodării, școli, biserici și 
ați dat satelor voastre numele eroilor moți, eroilor 
ardeleni. Satul dvs. poartă un nume de erou – 
HOREA -  iar dvs. aveți O MARE MISIUNE, de 
a-i păstra veșnică memoria și de a veghea ca visul 
său să nu moară niciodată! 

Cred că la acest eveniment deosebit 
participă și moții din satele învecinate, sau poate 
chiar din Țara de Piatră, de aceea vă rog pe toți să 

sprijiniți eforturile Asociației Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, filiala Satu Mare și Asociației 
Civice Tempora, pentru reamplasarea statuii 
Eroului Necunoscut, ce a fost ridicată în centrul 
orașului Satu Mare în anul 1922, ca un omagiu 
adus eroilor ce și-au dat viața în Primul Război 
Mondial și pentru făurirea României Mari. Acea 
statuie a dispărut după Dictatul de la Viena, iar 
pentru că anul viitor este anul în care vom aniversa 
Centenarul Marii Uniri, cele două asociații, dar și 
alte organizații și instituții sătmărene, își doresc să 
reamplaseze statuia acolo unde îi este de drept 
locul. Nădăjduiesc să avem ajutorul dvs., al 
moților, pentru că dvs. de-atâtea ori, de-a lungul 
istoriei, v-ați dovedit dârzenia! Cred că uniți, cred 
că având ajutorul dvs. al tuturor celor prezenți, va 
fi reparată o mare nedreptate, iar statuia  Eroului 
Necunoscut  va sta din nou pe locul unde a fost 
ridicată de străbunii noștri.

În încheiere, doresc să-i mulțumesc pentru 
invitație d-lui Mircea Dobra, președintele filialei 
Satu Mare a Societății Cultural – Patriotice 
„Avram Iancu”, domnului prof. dr. Nicolae Mateș, 
și să-i felicit încă o dată pe toți cei ce s-au implicat 
în realizarea acestui monument, autorități 
județene, locale, fii ai satului, sponsori, cu 
siguranță toți vor rămâne în istoria satului Horea 
dar și a județului Satu Mare, și să-mi exprim 
speranța că generația de azi, dar și generațiile 
viitoare, vor păstra vie memoria eroilor noștri, dar 
și iubirea față de neamul românesc!

Și pentru că azi este o sărbătoare de suflet, 
și  pentru că azi ne amintim de „Lancea lui Horea”, 
vă rog să-mi permiteți să închei citind câteva 
versuri dedicate moților, scrise de Radu Gyr, 
versuri pe care le-a intitulat atât de frumos: Balada 

clopotarului din stele:
 
 „A plecat moțul din țară 

și tot vine-n drumul lui,
nu fărină ca să ceară 
și nici mila nimănui!
Sfânt la chip și-n răzvrătire,
și la vorbă sfânt,
rupt din cremene subțire,
ars de ploi și vânt.
Maica Domnului – minune –
ți-a dat chip de rai.
Ce porți tu în suflet, spune 
și în ochi ce ai?
...Munții toți se surpă-n gol
țăndări să se sfarme.
Doamne, dă-mi puteri să scol
Neamul care doarme!
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Pe	urmele	memorandiștilor

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET
1

   n numărul precedent al revistei noastre , 
în contextul informării cititorilor despre intenţia 
comună a maramureşenilor şi sătmărenilor de a 
obţine titlul de EROU NAŢIONAL pentru 
părintele dr. Vasile Lucaciu, aminteam despre 
p r o i e c t u l  u n u i  p e l e r i n a j  p e  u r m e l e 
memorandiştilor, la Viena, iniţiat de marele patriot 
şişeştean colonelul (r) Gavril Babiciu. Ei bine, 
proiectul s-a concretizat cu succes, celor peste 40 
de maramureşeni care au făcut deplasarea în zilele 
de 26-27 mai 2017, adăugându-li-se şi 9 
sătmăreni, respectiv: subsemnatul împreună cu 
soţia Steluţa, colaboratorii de la revistă dr. Viorel 
Câmpean cu soţia Mirela şi profesorul Nicolae 
Pop de la Apa, secretarul filialei A.N.C.M.R.R. din 
M.I. – colonel (r) Vasile Silaghi cu soţia Florica, 
colegul meu de la A.C.M.R.R. din S.R.I. – maior 
(r) Marcel Crişan şi, nu în ultimul rând, interpreta 
de muzică populară Angela Munteanu, fiică a 
satului Tătăreşti, la fel ca mine.

Dintre maramureşenii care au făcut 
deplasarea, în cea mai mare parte cadre militare în 
rezervă şi în retragere din toate armele, mulţi 
dintre ei membri ai filialei judeţene a A.N.C.E. 
„Regina Maria”, dar şi locuitori şi fii ai satului 
Şişeşti, aş dori să-i menţionez în aceste rânduri pe 
cunoscutul şi îndrăgitul rapsod popular Nicolae 
Sabău, primarul comunei Şişeşti - Ioan Mircea 
Tentiş, preotul militar de la Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi Maramureş - Daniel Achim, şi pe 
expertul contabil Nistor Lihet, un mare român din 
Moisei, care a fost însoţit de fiul său David-Nistor, 
de nici 6 ani, un exemplu viu că patriotismul şi 
dragostea de neam şi ţară se pot cultiva la copii, şi 
trebuie cultivate, din fragedă pruncie. Acesta, pe 

lângă cuminţenia, răbdarea şi buna creştere 
dovedite de-a lungul călătoriei, ne-a interpretat la 
un moment dat aproape tot Imnul Naţional 
Deşteaptă-te, române!, inclusiv strofele ce nu se 
cântă de obicei la intonarea oficială a acestuia. 

Pe toată durata deplasării până la Viena, s-
au rostit scurte alocuţiuni referitoare la Mişcarea 
memorandistă, dar au fost abordate şi alte subiecte 
legate de lupta românilor ardeleni pentru drepturi 
şi libertăţi egale cu a celorlalte naţionalităţi 
conlocuitoare, precum şi aspecte din disputa 
româno-ungară, mai veche sau mai nouă, asupra 
Transilvaniei. 

Bineînţeles, „regizorul” acestora, şi cel 
care ne-a provocat să vorbim, a fost colonelul 
Babiciu, el însuşi prezentându-ne mai multe 
aspecte interesante şi mai puţin cunoscute, dacă nu 
chiar inedite, despre marea mişcare patriotică de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, inclusiv despre 
modalitatea ingenioasă aleasă pentru ducerea la 
Viena a memorandului şi pericolul la care s-a 
expus cel ce a dus efectiv documentul, dat fiind că 
toate trenurile, căile rutiere şi punctele vamale, ori 
alte locuri obligatorii de trecere, erau controlate de 
autorităţile imperiale, informate fiind că acest 
lucru se întâmplă şi trebuie oprit cu orice preţ. 
Însă, cu toată vigilenţa şi duritatea manifestată de 
agenţii imperiali, datorită inventivităţii şi curajului 
tânărului memorandist Olimpiu Boiu, deghizat în 
vagabond, documentul a ajuns la timp la Viena, 
dar, aşa cum se ştie, nu şi la „drăguţul” împărat!

Intervenţiile pe teme istorice au fost 
însoţite de „reprize muzicale”, cu deosebire 
cântece patriotice interpretate de Nicolae Sabău şi 
Angela Munteanu, aceasta din urmă făcându-mi 
surpriza de a prezenta în primă audiţie cântecul De 
ziua eroilor, pus pe note după versurile 
învăţătorului Balint Vasile din Tătăreşti, scrise 

2 imediat după război. Dintre toate intervenţiile, 
doresc s-o scot în evidenţă pe cea a părintelui 
Daniel Achim, care ne-a citit o frumoasă poveste 
despre legătura trainică peste generaţii între bunic 
şi nepot, vorbe pe care le publicăm pe Coperta 3 a 
revistei noastre. Este încă un exemplu că, totuşi, 
tânăra generaţie este aşa cum o formăm noi, cei 
mai trecuţi prin viață!



Ajunşi la Viena, după ce am admirat din mers 
câteva obiective istorico-turistice, la ora 17:00 
(ora României) am fost primiţi de Excelenţa Sa 
Bogdan Mazuru, ambasadorul ţării noastre în 
Austria, de ministrul consilier Călin Ţânţăreanu şi 
de către secretarul II al ambasadei, Adrian Adam, 
ultimii doi fiind cei cu care domnul Babiciu a 
perfectat această adevărată recepţie dată în 
onoarea grupului „Pe urmele memorandiştilor”. 

Menţionez că la întâlnire a fost prezentă şi o 
delegaţie de circa 10 persoane de la Cluj şi Alba 
Iulia, printre care Vasile Iuga de Sălişte – 
preşedinte  a l  Societă ţ i i  Cul turale  „Pro 
Maramureş” Dragoş Vodă din Cluj-Napoca, ec. 
Ioan Strejan – preşedintele Fundaţiei „Alba Iulia 
1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi 
redactor-şef al revistei „Dacoromania” din Alba 
Iulia, profesorul dr. Vasile Lechinţan, secretar 
general al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram 
Iancu” şi secretar al Despărţământului Cluj al 
Astrei şi Maria I.  Cioica - preşedintele 
Despărţământului Alba Iulia al Astrei. 

În discursul emoţionant şi foarte la subiect, 
ceea ce demonstrează că este la curent cu istoria 
noastră naţională legată de Viena, ambasadorului 
şi-a exprimat admiraţia pentru efortul depus de 
către toţi cei prezenţi, care au făcut deplasarea nu 
din ordinul cuiva, ca o sarcină de serviciu, ci pur şi 
simplu din patriotism şi respect pentru faptele şi 
jertfele înaintaşilor.

După ce domnul Babiciu a expus, pe scurt, 
scopurile pelerinajului nostru, reprezentaţii 
asociaţiilor, organizaţiilor şi instituţiilor, dar şi 
unele persoane în nume propriu, au oferit cărţi, 
reviste, DVD-uri, diplome ori diferite alte atenţii 
domnului ambasador. Din partea sătmărenilor şi a 
revistei Eroii Neamului, i-am înmânat înaltului 
diplomat exemplare ale celor mai recente numere 
ale publicaţiei, precum şi volumele Pe urme de 
eroi (autor subsemnatul) şi Campania de eliberare 
a Ardealului de nord şi ocuparea Budapestei, 
scrisă de generalul Gheorghe Mărdărescu, dar şi o 
fotografie a Statuii Eroului Necunoscut pe care 
dorim s-o refacem şi s-o reamplasăm la Satu Mare. 
După aceea, Angela Munteanu a interpretat un 
cântec dedicat românilor ce trăiesc printre străini, 
venerabilul profesor Sabin Cioica de la Alba Iulia 
a rostit o emoţionantă poezie patriotică, iar toată 
delegaţia a interpretat Doina lui Lucaciu, toate 
acestea impresionându-le pe gazdele noastre până 
aproape de lacrimi. Ceremonialul s-a încheiat, 

după „şedinţa foto” de rigoare, cu ciocnirea unei 
cupe de şampanie oferită de reprezentanţa 
diplomatică, ocazie cu care s-au purtat interesante 
discuţii între cei prezenţi.

Cu menţiunea că sediul Ambasadei României 
la Viena se află vis-a-vis de palatul de tristă 
amintire Belvedere, cel în care s-a semnat, la 30 
august 1940, odiosul Diktat ce a rupt Ardealul de 
Nord din trupul ţării (pe care l-am „admirat” doar 
în treacăt, nefiind permis accesul decât în curte), 
vom spune că ziua s-a încheiat cu o cină la un 
restaurant din apropierea hotelului în care ne-am 
cazat, ocazie cu care domnul Babiciu ne-a oferit 
tuturor câte o mapă, care conţine o diplomă de 
participare la pelerinaj, alte câteva documente 
privind Mişcarea Memorandistă, dar şi un 
interesant material inedit, sintetizat în baza 
traducerii unor articole din presa vieneză a vremii 
despre acţiunea patrioţilor români de la 1892, pe 
care îl publicăm în continuarea acestor rânduri, dat 
fiind că aruncă o altă lumină asupra a ceea ce 
istoriografia românească, şi nu numai, a 
consemnat până acum cu privire la acest subiect. 
Cu același prilej, cei doi înalţi funcţionari ai 
Ambasadei Române de la Viena, Călin Ţânţăreanu 
şi Adrian Adam, au oferit, de asemenea, 
Certificate de participare tuturor membrilor 
grupului „Pe urmele memorandiştilor”.

A doua zi, primul obiectiv a fost biserica 
romano-catolică Sf. Ioan, situată pe zona colinară 
a Vienei, pe Kahlenberg, unde, pe peretele 
exterior, este amplasată o Placă comemorativă „În 
memoria soldaţilor români care în anul 1683 la 
despresurarea Vienei au contribuit la salvarea 
oraşului”. Aici s-a desfăşurat un scurt şi 
emoţionant ceremonial religios şi laic pentru 
pomenirea ostaşilor români căzuţi în acele lupte 
(munteni şi moldoveni care, deşi erau aliaţi ai 
turcilor, sub comanda domnitorului Ţării 
Româneşti, Şerban Cantacuzino, au sprijinit de 
fapt forţele de apărare, între care, cu siguranţă, 
erau şi tineri ardeleni înrolaţi în armata 
habsburgică, contribuind decisiv la salvarea 
capitalei imperiale), dar şi a patrioţilor 
memorandişti, precum şi a tuturor eroilor români 
ce şi-au jertfit viaţa pentru libertatea şi demnitatea 
neamului românesc, fiind depusă, sub placă, o 
coroană de flori cu panglici tricolore. De 
menţionat că ceremonialul a început cu intonarea 
Imnului Naţional (colegii de la Baia Mare având o 
staţie de amplificare portabilă), iar mulţi dintre cei 
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din grup purtau straie româneşti tradiţionale, 
steaguri şi cocarde tricolore (a se vedea foto din 
articolul următor), fapt ce a atras atenţia multor 
turişti străini aflaţi în zonă (de aici se deschide o 
frumoasă panoramă asupra unei importante părţi a 
Vienei, fiind un loc foarte vizitat), câţiva chiar 
interesându-se ce se întâmplă, după care au avut 
cuvinte (mai mult gesturi) de admiraţie faţă de o 
astfel de iniţiativă de cinstire a memoriei 
înaintaşilor.

De aici ne-am deplasat înspre centrul Vienei, 
la Primăria Veche, loc în care au fost încartiruiţi, 
dar şi blocaţi, am putea spune chiar sechestraţi, 
memorandiştii ardeleni, pentru a nu merge toată 
delegaţia de circa 300 de persoane la palatul 
imperial. Ulterior, din cei 10 membri admişi să 
meargă la palat, doar Ion Raţiu, preşedintele 
Partidului Naţional Român şi conducătorul 
delegaţiei, a fost lăsat să intre efectiv, însă nu a fost 
primit de împărat, aşa cum se spera, ci doar de 
către unul dintre consilierii acestuia (de, până la 
Dumnezeu te mănâncă sfinţii!!), documentul 
nefiind nici măcar citit (foarte probabil nici 
deschis) de către cei de la cancelaria  imperială (ce 
să mai vorbim de împărat!!), fiind trimis spre 
„competentă soluţionare” tocmai Guvernului de la 
Budapesta, controlat în totalitate de nobilimea 
maghiară, anume cea acuzată în memorand că 
încalcă grosolan drepturile românilor!! Nu voi 
insista asupra acestui subiect, cunoscut de altfel în 
mare măsură de către cei interesaţi, ci voi sublinia 
faptul că aici ne-am reunit din nou cu grupul de la 
Cluj-Alba, ocazie cu care domnul Vasile Iuga de 
Sălişte, maramureșean de felul său, a oferit şi 
dânsul Diplome de participare unei bune părţi a 
grupului, printre aceştia aflându-ne şi noi, cei trei 
sătmăreni truditori la revista Eroii Neamului, 
respectiv dr. Viorel Câmpean, prof. Nicolae Pop şi 
subsemnatul.  

Ne-am deplasat, apoi, printre impozantele 
clădiri, catedrale, monumente şi statui ce 
împânzesc centrul fostei capitale imperiale, la 
Muzeul de Artă, aflat în imediata apropiere de 
gigantica Maria Tereza ce pare că mai domneşte şi 

astăzi asupra supuşilor din Europa Centrală şi de 
Est, în ideea de a vedea cel mai mare tezaur din aur 
descoperit pe teritoriul de astăzi al României, 
respectiv Tezaurul de la Sânicolau Mare, judeţul 
Timiş. Din păcate, am văzut doar fotografiile 
acestuia, deoarece tezaurul se afla la Sofia, la o 
expoziţie internaţională. Oare când va poposi şi 
prin România, fie şi doar pentru o „expoziţie 
internaţională”, că doar de aceste meleaguri 
aparţine?!

Cam asta fost. Desigur, ne-am fi dorit să 
vedem mai multe, dar timpul, mereu timpul..., ne-a 
presat să purcedem spre casă, acolo unde, fie ce o 
fi, ne simţim mai bine, ne simţim în largul nostru. 
Sincer, eu, admirând impozantele clădiri, să zicem 
istorice, din centrul Vienei, am avut un sentiment 
de frustrare: toate acestea s-au înălţat şi cu eforturi 
şi sacrificii imense din partea înaintaşilor noştri, 
ardelenii și bucovinenii din secolul XIX, şi cine 
mai ţine socoteala cu cât înainte, iar acum, noi, 
urmaşii români ai acestora, contribuim în 
continuare la prosperitatea vienezilor, vizitând, pe 
cheltuială proprie, diversele edificii semnificative. 
Ca să nu mai vorbim că, şi acum, principalii 
exploatatori, și profitori, ai petrolului şi pădurilor 
româneşti sunt tot austriecii. Pe bani de nimic! Au 
ieşit ei, cumva, învingători din cele două războaie 
mondiale ale secolului trecut, fiind îndreptăţiţi să 
se înfrupte din bogăţiile ţării noastre?! Din câte 
ştiu eu, nu! La fel ca nemţii. Dar, paradoxal, ei 
conduc Europa!

În concluzie, membrii delegaţiei s-au întors 
încărcaţi sufleteşte, încântaţi de ceea ce au realizat 
- rememorarea celei mai însemnate acţiuni politice 
a românilor ardeleni din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, care a pregătit terenul pentru 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 - de ceea ce 
au vizitat, dar şi cu regretul că ţara noastră dispune 
de obiective comparabile, ca importanţă istorică şi 
turistică, însă nu ştim să le valorificăm la nivelul 
Vienei, Austriei și a Occidentului în general. Şi ar 
fi nevoie, dacă tot se vehiculează concepte cu 
privire la multiculturalitate, Europă unită în 
diversitate etc.

1. Şichet, Voicu. Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor (XXIX). Eroii Neamului, Satu Mare, 2017, 
9 (s.n.), nr. 1 (30), p. 2-4.

2. Balint, Vasile. De Ziua Eroilor, Eroii Neamului, Satu Mare, 2012, 4 (s.n.), nr. 4 (13), Coperta 3 

Note
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Glorie	eroilor	memorandiști!

Colonel	(r)	Gavril	BABICIU
Daniel	SOLDAN

     ajoritatea celor care se încumetă să scrie 
despre eroii memorandişti o fac reluând scrierile 
participanţilor la această grandioasă manifestare 
politică, ale persoanelor care au trăit în acea 
perioadă sau amintirile urmaşilor lor. Noi, în acest 

1
demers , ne-am propus să căutăm surse certe, 
multe, puţine, câte mai pot fi găsite, pentru a putea 
avea o imagine reală privind momentul Viena, 
mai 1892, pentru Delegaţia Memorandiştilor.

Biblioteca Naţională a Austriei a fost prima 
noastră ţintă. O informaţie găsită într-un ziar 
vienez din 1892 ne spune: „Die Presse - Viena, 27 
mai (O delegaţie românească în Viena). După 
cum deja se ştie, astăzi şi mâine se vor întâlni în 
Viena membrii unei delegaţii româneşti pentru a 
î-i înmâna împăratului un Memorandum despre 
situaţia românilor din Ungaria. Numărul 
membrilor delegaţiei va fi de 237. Despre 
programul şederii la Viena, secretarul Partidei 
Naţionale Române din Ungaria şi Transilvania, 
Septimius Albini, a împărtăşit că delegaţia va fi 
primită solemn duminică dimineaţa la ora 9 de 
către oficiali ai oraşului Viena în sala Primăriei 
Vechi şi că salutul de primire va fi oficiat de către 
deputaţii Dr. Lueger şi Schneider. Nu ne este 
cunoscut dacă a fost Consiliul Local sau Primarul 
cel care a ordonat ca cei doi lideri antisemiţi să se 
ocupe de primirea delegaţiei române. Fără 
îndoială, este vorba de o adevărată punere în 
scenă a acestor domni, care găsesc din nou 
ocazia să îşi arate ura faţă de Ungaria. La 
evenimentul din Primăria Veche vor participa 
oficialităţi imperiale din Boemia, Bucovina şi 
Istria, precum şi organizaţii studenţeşti de la 
universitate .  De la Primărie, delegaţia 
românească va merge la Hofburg, unde va 
încerca să obţină o audienţă pe lângă Şeful Curţii 
Imperiale”.

Acestea au fost ideile pe care cotidianul 
vienez a dorit să le supună atenţiei locuitorilor din 
capitala Imperiului austro-ungar care, de bună 
seamă, se întrebau cine sunt „pletoşii”, turiştii 
îmbrăcaţi în straie naţionale româneşti, care 
împânzesc străzile metropolei. Stăruind asupra 
acestor idei, de la bun început aflăm că, „după 
cum deja se ştie” românii din Ungaria au ajuns la 

Viena. Sosiţi în grupuri mici, pentru a nu putea fi 
împiedicaţi de poliţie să ajungă acolo, urmau să se 
întâlnească (de fapt, să se reunească) în zilele de 
27 şi 28 mai 1892, în locurile pregătite de cei 
t r i m i ş i  m a i  î n a i n t e  c u  a c e s t  s c o p . 
Responsabilitatea privind pregătirea programului 
de la Viena a fost asumată, din însărcinarea forului 
conducător, de către Eugen Brote, Septimiu 
Albini şi Aurel C. Popovici, membrii marcanţi ai 
Partidului Naţional Român din Transilvania.

Presa vieneză ştia şi numărul membrilor 
delegaţiei precizând cifra 237. Este posibil ca 
această cifră să o fi furnizat în momentul discuţiei 
cu jurnalistul respectiv, chiar Septimius Albini.

Observăm că acesta a „împărtăşit” 
redactorului informaţii legate de programul 
Delegaţiei. În acel moment secretarul PNR 
cunoştea că „Delegaţia va fi primită solemn 
duminică dimineaţa la ora 9 de către oficiali ai 
oraşului Viena în sala Primăriei Vechi şi că 
salutul de primire va fi oficiat de către deputaţii 
Dr. Lueger şi Schneider”.

Legat de scopul Delegaţiei, menţionat în 
p r e s ă :  „ d e  a  î n m â n a  î m p ă r a t u l u i  u n 
Memorandum despre situaţia românilor din 
Ungaria” merită de nuanţat anumite aspecte. 
Formularea gazetărească a misiunii Delegaţiei 
memorandiştilor ascunde elemente esenţiale. Nu 
se  menţ ionează  denumirea  comple tă  a 
documentului: Memorandul Românilor din 
Transilvania şi Ungaria către Majestatea Sa 
Imperială şi Regală Apostolică Francisc Iosif I. 
Apoi, formularea „despre situaţia românilor”, nu 
dezvăluie faptul că documentul conţine anumite 
cereri exprese ale românilor pe care „Majestatea 
Sa Imperială şi Regală Apostolică” este chemată 
să le soluţioneze, ca instanţă supremă în stat.

Un aspect deosebit de important ne este 
relevat de cuvintele „românilor din Ungaria”. 
Aici, se impune sublinierea că acest Memorand, şi 
întreaga „mişcare” istorică, au fost generate de 
instituirea la 1867 a dualismului austro-ungar ca 
formă de guvernare a imperiului, dată la care 
Transilvania a fost încorporată în Ungaria. Dieta 
transilvană a fost desfiinţată fără vrerea şi 
consultarea românilor care reprezentau populaţia 

M



14

majoritară din Marele Principat al Transilvaniei 
care era o gubernie autonomă. Mai pe înţeles, 
locuitorilor vienezi nu li se spunea nimic despre 
faptul că românii din Ardeal şi Ungaria (adică din 
Părţile ungurene: Parţium – comitatele Arad, 
Crişana, Satu Mare - şi Maramureş) solicită 
abrogarea legilor care au dus la pierderea 
autonomiei Transilvaniei precum şi recunoaşterea 
naţiunii române ca naţiune de sine stătătoare, cu 
drepturi şi libertăţi egale cu a celorlalte popoare 
din imperiu, iar religia ei să fie „receptă”, adică 
acceptată ca religie oficială în stat.

Nu comentăm informaţia: „Nu ne este 
cunoscut dacă a fost Consiliul Local sau Primarul 
cel care a ordonat ca cei doi lideri antisemiţi să se 
ocupe de primirea delegaţiei române” deoarece 
este limpede că hotărârea s-a luat la nivelul 
autorităţilor imperiale şi nu s-a lăsat la voia 
factorilor locali. Totuşi, este surprinzătoare 
sublinierea: „cei doi lideri antisemiţi”, când se 
face referire expresă la deputaţii Dr. Lueger şi 
Schneider care urmau să oficieze, la sediul 
Primăriei, salutul de primire al Delegaţiei. Să nu 
uităm că suntem abia în anul 1892, când, curentul 
antisemit avea o altă conotaţie decât cea pe care o 
înţelegem azi. De-a dreptul revoltător poate 
apărea acum, pentru noi, inducerea percepţiei de 
similitudine dintre ideea de „anti-semitism” şi 
„ura faţă de Ungaria”, iar concluzia: „Fără 
îndoială, este vorba de o adevărată punere în 
scenă a acestor domni” ne lasă fără replică. Noi 
credem că, atunci, la 27 mai 1892, autorităţile 

imperiale au fost surprinse de numărul mare al 
Delegaţiei românilor transilvăneni şi că nu se 
luase o hotărâre clară cu privire la poziţia politică, 
diplomatică şi de ordine publică pe care împăratul 
şi Cancelaria Aulică o va adopta.

Opiniile referitoare la faptul că „La 
evenimentul din Primăria Veche vor participa 
oficialităţi imperiale din Boemia, Bucovina şi 
Istria, precum şi organizaţii studenţeşti de la 
universitate” şi că „De la Primărie, delegaţia 
românească va merge la Hofburg, unde va 
încerca să obţină o audienţă pe lângă Şeful Curţii 
Imperiale” constituiau, la 27 mai 1892, doar 
intenţii mărturisite de către reprezentanţii 
oficiali ai Delegaţiei memorandiştilor şi nu un 
program deja avizat de autorităţi. Putem trage 
totuşi concluzia că invitaţiile de participare au fost 
distribuite cel puţin celor precizaţi în acest scurt 
dar elocvent articol.

Ce s-a întâmplat pe data de 28 mai 1892, zi 
de Sâmbătă,  af lăm dintr-un al t  jurnal : 
„Bukowiner Nachrichten - Viena, 28 mai. Din cei 
250 de membri ai delegaţiei de români 
transilvăneni, au ajuns deja la amiază în Viena 
160 de membri, în timp ce restul se vor alătura 
spre seară. Astăzi are loc o întâlnire a delegaţiei, 
iar mâine primirea oficială cu programul 
următor: salutul Dr. Raţiu în română, al lui Brote 
în germană, al Dr. Lucaciu în franceză, al Dr. 
Lueger în germană şi al mecanicului Schneider în 
germană şi română. - O delegaţie din zece 
membri va solicita mâine la Hofburg o audienţă 
la împărat”.

Datele din acest anunţ par mai clar 
prezentate, dar nu fac referire la sursa acestora. 
Observăm că, de data aceasta, se subliniază că 
de l ega ţ i a  va  număra  250  de  „român i 
transilvăneni”, iar pe la „amiază”, număra 160 de 
persoane, sosite deja la Viena, „în timp ce restul se 
vor alătura spre seară”. Se face referire la 
„primirea oficială” ce va avea loc „mâine”, adică 
Duminică, 29 mai 1892. Pentru „salutul” celor 
prezenţi la festivitatea oficială, românii aveau 
pregătite luările de cuvânt şi vorbitorii. Ba mai 
mult, s-au pregătit luările de cuvânt în limbile: 
română, germană şi franceză pentru ca toţi cei 
prezenţi la festivităţi, inclusiv jurnaliştii străini, să 
afle din sursă directă şi să înţeleagă bine misiunea 
pe care şi-o asumase Delegaţia românească care a 
făcut deplasarea la Viena. Interesantă este 
precizarea făcută cu privire la „Dr. Lueger în 
germană şi al mecanicului Schneider în germană 
şi română”. Nu se precizează calitatea de deputaţi 

Rezerviștii la Statuia lui Vasile Lucaciu
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din partea Partidului Socialist Creştin în 
Parlamentul de la Viena (Reichsrat) şi, totodată, în 
cazul Dr. Lueger, în Landtag-ul Bundesland-ului 
Niederösterreich, a celor doi oficiali germani, ci 
dimpotrivă se insistă pe profesia de „mecanic” a 
deputatului Schneider.

În momentul în care s-a redactat acest text, 
precis într-o ediţie de după „amiază” a ziarului, se 
ştia clar că „O delegaţie din zece membri va 
solicita mâine la Hofburg o audienţă la împărat”. 
Prin urmare, ceea ce era preconizat ieri (27 mai 
1892), adică „De la Primărie, delegaţia 
românească va merge la Hofburg, unde va 
încerca să obţină o audienţă pe lângă Şeful Curţii 
Imperiale”, cum se scria în Die Presse, nu mai era 
valabil. Cauza se ştie. Autorităţile imperiale n-au 
autorizat deplasarea Delegaţiei spre şi la palatul 
regal. Era stabilit ce se putea face după „salutul” 
de la Primăria Veche. Doar 10 membrii din 
Delegaţie puteau să meargă „mâine”, adică pe 29 
mai 1892, la palatul Hofburg pentru a solicita o 
audienţă la împărat.

Ziua de 29 mai 1892, zi de Duminică, zi 
liberă, astfel că nu au fost identificate apariţii de 
jurnale.

Luni, 30 mai 1892, informaţiile găsite au 
fost mai generoase. „Neue Freie Presse, 30 mai - 
Delegaţia Românească care a venit la Viena 
pentru a înmâna un memorandum despre starea 
românilor nu a fost primită de împărat. Vizita 
conducătorului delegaţiei la şeful cabinetului 
pentru a cere audienţa la împărat s-a lovit de un 
refuz. Domnilor li s-a dat de înţeles că au luat o 
iniţiativă greşită şi că în Viena nu este niciun 
factor care să fie favorabil vreunei conspiraţii 
împotriva guvernului constituţional al Ungariei. 
O astfel de conspiraţie este întâlnită doar printre 
cei tineri sau printre anti-semiţi, iar între 
mişcarea românească şi anti-semitismul 
internaţional este o legătură care nu poate fi 
negată .  Ziarul Berlin Kreuzzeitung este 
principalul organ al românilor transilvăneni şi al 
României irredenta. Împăratul, pe care domnii 
Schneider şi Lueger au încercat să-l folosească 
pentru a-şi atinge scopurile, va deschide poate 
ochii şi altor cercuri pentru a vedea tendinţele 
distructive pe care unii le urmăresc în secret. 
Întâlnirea programată pentru ieri, în care 
fraternitatea dintre români şi anti-semiţi trebuia 
celebrată, a fost anulată de către autorităţi, 
deoarece ei nu au luat seamă de regulile 
dreptului de întrunire.

Citind, acum, cele scrise de Neue Freie 

Presse la 30 mai 1892 şi văzând cum era privit 
atunci românul ardelean de către presa centrală 
din Imperiul austro-ungar şi de către autorităţile 
acestui  s tat  considerat  „o închisoare a 
popoarelor”, te opreşti, priveşti spre cer şi-ţi vine 
să spui odată cu poetul: Cum nu vii, tu, Ţepeş, 
Doamne…? Dar să revenim.

În presa vremii din Viena nu s-a comentat 
nimic despre cererile românilor adresate 
împăratului în Memorandul înaintat acestuia. 
Delegaţia românească n-a fost primită de Francisc 
Iosif, astfel că românii l-au gratulat cu apelativul 
de „drăguţul” de împărat. Iată derularea faptică 
rezultată din cele scrise mai sus şi din alte 
monografii sau memorii publicate.

Conform celor stabilite în ziua precedentă, 
Delegaţia românilor s-a reunit, Duminică, 29 mai 
1892, la orele 9,00, la sediul „Primăria Veche” din 
Viena, pentru a participa la festivitatea de primire 
de către oficialităţile imperiale. Tot aici, şi la 
aceeaşi oră, au venit ca invitaţi ai românilor, 
delegaţiile unor organisme asociative aparținând 
altor naţiuni din imperiu: cehi, slovaci, sârbi, 
croaţi etc., precum şi ale unor organizaţii 
studenţeşti de la Universitatea din Viena. 
Studenţimea românească a fost omniprezentă, 
organizând activităţi de propagandă şi susţinere a 
întregii mişcări. Au fost prezenţi jurnalişti ai unor 
organe de presă din întreaga Europă, precum şi 
locuitori vienezi ocazionali.

Autorităţile imperiale nu au autorizat 
desfăşurarea unei adunări festive oficiale 
motivând că „Ei, - adică organizatorii, - nu au luat 
seamă de regulile dreptului de întrunire”. Cele 
petrecute acolo trebuie privite azi precum un 
„miting neautorizat” urmat, conform celor 
subliniate în presă, de o „aşa zisă recepţie”. Sub 
directul control al forţelor poliţieneşti de ordine, 
şi împotriva dispoziţiilor date de către acestea, s-
au ţinut alocuţiuni scurte de către cei planificaţi, 
după care a urmat o masă la care au participat toţi 
membrii delegaţiei şi o parte din invitaţii acestora. 
Nu avem informaţii clare şi detaliate cu privire la 
această locaţie. Trebuie însă de menţionat faptul 
că odată reunită întreaga Delegaţie, forţele de 
ordine au împiedicat deplasarea membrilor ei 
spre, şi la palatul imperial. Un număr de 10 
membri ai Delegaţiei au făcut deplasarea la 
Hofburg, la palatul regal, dar numai dr. Ioan Raţiu, 
preşedintele Partidului Naţional Român din 
Transilvania, în calitate de „conducător al 
delegaţiei”, a fost onorat de-a fi primit în „vizită” 
la „şeful cabinetului”, (atenţie! nu la şeful 
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Cancelariei imperiale) pentru a cere audienţa la 
împărat, vizită care „s-a lovit de un refuz”. Ba mai 
mult, „Domnilor li s-a dat de înţeles că au luat o 
iniţiativă greşită niciun  şi că în Viena nu este 
factor care să fie favorabil vreunei conspiraţii 
împotriva guvernului constituţional al 
Ungariei”. Cu alte cuvinte. Şeful cabinetului 
Cancelariei imperiale (fiind zi de Duminică, 
probabil că nu era altcineva mai mare acolo!), i-a 
spus clar doctorului Ioan Raţiu că prin acţiunea 
aceasta s-au încălcat legile în vigoare, că aceasta 
reprezintă o „conspiraţie împotriva guvernului 
constituţional al Ungariei”. Cu ocazia acestei 
„vizite”, preşedintele Partidului Naţional Român 
din Transilvania a fost pus în gardă că „O astfel de 
conspiraţie este întâlnită doar printre cei tineri 
sau printre anti-semiţi”. Concluzia ziarului 
vienez nu lasă nici un echivoc:„…între mişcarea 
românească şi anti-semisitmul internaţional este 
o legătură care nu poate fi negată”.

Pentru a se sublinia această legătură 
dezavuată în Imperiul austro-ungar, poate şi cu 
scopul denigrării unui organ de presă concurent, 
Neue Freie Presse Ziarul Berlin  insistă scriind: „
Kreuzzeitung este principalul organ al românilor 
transilvăneni şi al României irredenta”. Dorim să 
ne oprim puţin asupra expresiei „României 
irredenta”. Aceasta ne spune cel puţin două 
lucruri. Pe de o parte, presa vieneză şi autorităţile 
de stat austro-ungare cunoşteau că mişcarea 
memorandistă este sprijinită de Regatul 
României, inclusiv de regele Carol I, care, pe 6 
mai 1892, a primit la Bucureşti pe av. Iuliu 
Coroianu şi dr. Vasile Lucaciu, luând la cunoştinţă 
şi avizând conţinutul Memorandului şi a 
demersurilor ce urmează a fi întreprinse de către 
PNR din Transilvania, adică, regele ştia despre 
Delegaţia ce urma să plece la Viena. La fel, se 
cunoşteau acţiunile desfăşurate în România, în 
special cele ale „Ligii culturale”, unde se discutau 
şi se luau poziţii ferme de sprijinire a tuturor 
cererilor românilor din Transilvania faţă de 
autorităţile ungare şi Curtea imperială şi se 
promova în mod public ideea de Unire a 
Transilvaniei cu România.

Nu este lipsit de interes faptul că acest organ 
de presă, Neue Freie Presse, îşi exprimă 
convingerea că a sosit timpul ca „Împăratul, pe 
care domnii Schneider şi Lueger au încercat să-l 
folosească pentru a-şi atinge scopurile, va 
deschide poate ochii şi altor cercuri pentru a 
vedea tendinţele distructive pe care unii le 
urmăresc în secret”.

Să ne mai oprim şi asupra unei relatări dintr-
o sursă indirectă. Un ziar din provincie, nu din 
capitala imperiului, aude că se întâmplă ceva la 
Viena, se informează şi spune cititorilor: 
„Mährisches Tagblatt, 30 mai - Sâmbăta trecută 
s-a reunit la Viena o delegaţie formată din 
români din Ungaria şi Transilvania pentru a 
î n m â n a  î m p ă r a t u l u i  b i n e - c u n o s c u t u l 
Memorandum despre starea românilor din 
Ungaria. Ieri dimineaţă, la ora 9, în sala 
Primăriei Vechi, cu ocazia îmtâmpinării 
delegaţiei româneşti, a fost strâns un grup de 
către deputaţii anti-semiţi Lueger şi Schneider. 
După cum ni s-a spus de la Viena, nu a avut loc 
nicio întâlnire în cele din urmă, deoarece poliţia 
a luat imediat măsuri. Delegaţia urma să se 
deplaseze spre Burg (n.t. palatul imperial), pentru 
a cere o audienţă. Poliţia a interzis deplasarea. 
Este în orice caz ciudat că antisemiţii vienezi au 
întâmpinat  cu atâta căldură  delegaţia 
românească şi au pregătit o aşa-zisă recepţie”.

Credem că merită subliniat faptul că s-a 
înţeles bine de către întreaga presă că delegaţia a 
fost formată „din români din Ungaria şi 
Transilvania” şi avea misiunea de a înmâna 
împăratului Se  „bine-cunoscutul Memorandum”. 
observă cum presa, cel puţin ziarele din care am 
prezentat articolele de mai sus, care ne transmit 
această percepţie, este exponentul opiniei 
autorităţilor de stat, mai ales că n-am găsit 
exprimată o opinie oficială. Pe de altă parte, nu 
există semnalări repetate în niciun cotidian 
vienez, deşi Delegaţia românească a stat cel puţin 
patru zile acolo. Asta ne spune multe lucruri 
despre libertatea presei din acele vremuri.

Concluzia exprimată în presa vieneză şi 
ceea ce trebuia să cunoască toată lumea: Delegaţia 
memorandistă n-a fost primită de împărat. De 
fapt, se spune că „nu a avut loc nicio întâlnire” 
dar!?, cu „ocazia întâmpinării delegaţiei 
româneşti” doi deputaţi anti-semiţi au „strâns un 
grup”, însă „poliţia a luat imediat măsuri”  
pentru ca „fraternitatea dintre români şi anti-
semiţi” să nu fie „celebrată”. Manipularea 
opiniei publice prin presă nu este o invenţie 
recentă. Cum oare ar putea fi interpretată 
afirmaţia: „Este în orice caz ciudat că antisemiţii 
vienezi au întâmpinat cu atâta căldură delegaţia 
românească şi au pregătit o aşa-zisă recepţie”!? 
Astăzi noi putem trage concluzia că populaţia 
vieneză a „întâmpinat cu atâta căldură” 
delegaţia românească, iar presa şi autorităţile au 
făcut tot ce le-a stat în putinţă să denatureze 
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adevărul. Aducem în acest sens două argumente. 
Autorităţile vieneze au interzis, pe 29 mai 1892, o 
manifestaţie de solidaritate cu Delegaţia 
românească, pe motiv că nu există tabel nominal 

2
cu toţi participanţii la această adunare.  Deputatul 
„antisemit” din anul 1892, dr. Lueger a fost ales, 
în anul 1897, primar al Vienei.

După cum se ştie, la 1 iunie 1892, în 
„cuverta sigilată”, dr. Ioan Raţiu a prezentat 
Memorandul „la adresa Excelenţei Sale, a şefului 
Cabinetului Maiestăţii Sale, pentru a-l înmâna, pe 

3
calea sa, la locul destinaţiunii”.  Cancelaria 
imperială a înaintat Memorandul guvernului de la 
Budapesta care, la rându-i, l-a restituit intact, prin 
poştă, la 25 iulie 1892, preşedintelui PNR din 
Transilvania, pe adresa sa din Turda.

Urmările acestei acţiuni nu s-au lăsat 
aşteptate. Casa dr. Ioan Raţiu din Turda a fost 
devalizată; membrii identificaţi ai delegaţiei, în 
totalitatea lor, au fost atraşi în odiosul Proces al 
Memorandumulu i  d in  7 -25  ma i  1894 ; 
condamnări, emigrări în România sau în alte state 

Europene… Delegaţia memorandistă a avut peste 
300 de membri. Nimeni n-a reuşit să afle în mod 
sigur numele tuturor românilor care au făcut parte 
din Delegaţia prezentă la Viena în mai 1892, 
deoarece solidaritatea populaţiei cu aceşti eroi a 
fost de nezdruncinat, iar autorităţile ungare n-au 
reuşit să-i identifice pe toţi.

Merită de reţinut că întreaga „mişcare” 
memorandistă, care a durat peste un deceniu, a 
fost cea mai grandioasă manifestare a luptei 
paşnice şi legale a românilor din Transilvania şi 
Ungaria din perioada istorică cuprinsă între 
revoluţiile din 1848 şi Marea Unire de la 1918. A 
fost iniţiată, dirijată şi condusă de către Partidul 
Naţional Român din Transilvania, exponentul 
fidel şi recunoscut ca atare de către întreaga 
naţiune română din Imperiul austro-ungar şi 
regatul României. A contribuit esenţial la unitatea 
naţiunii române din Transilvania şi la conştiinţa că 
de ambele părţi ale Carpaţilor există un singur 
popor român, care trebuie să fie unit deapururi.

1 Colaborarea dintre colonelul (r.) Gavril Babiciu şi domnul Daniel Soldan, student la Universitatea din 
Viena, Facultatea de Istorie, s-a statornicit în timpul pregătirii activităţii cultural-patriotice „Pe urmele 
memorandiştilor” şi a fost mijlocită de către directorul Institutului Cultural Român din Viena, doamna 
Irina Cornişteanu. Domnul Daniel Soldan a identificat şi tradus articolele din presa vieneză.
2 T. V. Păcăţian, Cartea de aur, vol. VII, Sibiu, 1913, p. 548-549.
3 Idem

Note

La Biserica Sfântul Ioan din Viena
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La	Socond,	județul	Satu	Mare,	
Eroii	Neamului	Românesc	
sunt	cinstiți	cum	se	cuvine

Prof.	Eugen	PETRESCU	
	Președintele	A.N.C.E.	„Regina	Maria”,

Filiala	„Matei	Basarab”	Vâlcea	

 Către sfârșitul lunii ianuarie 2017, prin 
intermediul inginerului Gheorghe Alexe din 
Râmnicu-Vâlcea, am primit de la Satu-Mare 
volumul realizat de Ionel Costescu și Viorel 
Câmpean, intitulat Socond, 19 octombrie 1944, 
publicat la Editura Citadela în 2016 – o carte de 
referință pentru literatura de război. Odată cu 
aceasta am primit și revista „Eroii Neamului”, 
anul VIII, nr. 4 (29), decembrie 2016 – publicație 
editată trimestrial de către Asociația Civică 
„Tempora” Satu Mare și Filiala Județeană Satu 
Mare a Asociației Naționale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, în colaborare cu Muzeul 
Județean Satu Mare.
         Profund impresionat de valoarea celor 
două opere, una editorială și cealaltă publicistică, 
de calitatea oamenilor ce au trudit la realizarea lor, 
dar mai ales de felul în care aceștia se implică în 
cinstirea memoriei eroilor și martirilor neamului, 
pr in îngri j i rea mormintelor  ș i  operelor 
comemorative de război existente și prin 
construirea „Ansamblului monumental Socond” – 
un adevărat sanctuar al rezistenței, eroismului și 
martiriului românesc, mi-am propus încă din 
prima zi să realizez o recenzie prin care să pun în 
valoare aceste frumoase împliniri ale fraților 
noștri din istoricul Ținut al Codrilor pe care, spre 
rușinea mea, îl cunosc doar din reportajele de 
televiziune. Însă, ocupat fiind cu proiectele legate 
de restaurarea și construirea unor monumente, 
organizarea unor simpozioane cu caracter local, 
regional și național legate de Războiul Reîntregirii 
Neamului și Marea Unire, am amânat pentru mai 
târziu gândul meu. Așa se face că astăzi, 10 aprilie 
2017, animat de vechea dorință, am recitit 
volumul și revista și, pe seară, m-am apucat de 
treabă, cu speranța că cei ce sunt de acum în inima 
mea: Ionel Costescu, Viorel Câmpean, Voicu 
Șichet, Gheorghe Alexe și toți ceilalți, vor avea 

parte de o mică surpriză într-un moment înălțător 
și de mare bucurie pentru creștinii ortodocși, 
romano-catolici, greco-catolici... – Învierea 
Domnului (Paștele). 

Ionel Costescu, Viorel Câmpean, „Socond, 19 
octombrie 1944”

 Cartea la care facem referire este 
„cer t i f icatul  de  naștere”  a l  unei  opere 
comemorative de război denumită „Ansamblul 
monumental Socond”. Prin cele 112 pagini, 
format A5, care cuprind textul lucrării, ilustrații 
foto, figuri și copii de pe documente de arhivă, 
autorii pun în valoare eroismul unui număr de 28 
de ostași  români (27 cunoscuți  și  unul 
necunoscut), originari în marea lor majoritate din 
provinciile istorice din sudul României – Oltenia 

1(județele: Dolj, Romanați  și Vâlcea) și Muntenia 
2(județele: Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Olt  și 

3Vlașca ) –, căzuți la datorie în ziua de 19 
octombrie 1944 în perimetrul comunei Socond, 
județul Satu Mare, în luptele desfășurate între 
satele Socond și Soconzel și, totodată, eternizează 
numele acestora prin publicarea lor și prin 
referințele ce le însoțesc: locul nașterii, 
contingentul, numele părinților, starea civilă, 
gradul militar, regimentul din care au făcut parte, 
ziua și locul morții etc.
         Volumul are o structură simplă și pe 
înțelesul tuturor iubitorilor de istorie. Aparatul 
critic din subsol, bibliografia generală alcătuită 
din manuscrise, volume, studii și articole 
publicate de-a lungul anilor, sursele online și 
sursele umane indicate la sfârșitul volumului (pp. 
107-110) dau acestuia un caracter științific, motiv 
pentru care cercetătorii în domeniu pot folosi cu 
încredere informațiile transmise de autori prin 
lucrarea lor. De asemenea, numărul mare de surse 

    edic acest articol, cu drag, unor sătmăreni ziditori de Țară, din „divizia nemuririi neamului 
românesc”: Ionel Costescu, Viorel Câmpean și Voicu Șichet.
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fo los i te  de  au tor i  pen t ru  documentare 
demonstrează profunda implicare și seriozitatea 
acestora, calități ce atrag respectul lumii științifice 
românești, mai ales acum, când plagiatul a devenit 
un „sport național” la români.
 Coperta este realizată într-o manieră 
artistică. Astfel, coperta I scoate în evidență 
sângele vărsat de eroii-martiri și lacrimile durerii 
vărsate de cei dragi, de acasă, iar coperta a IV-a 
ilustrează „Ansamblul monumental de la 
Socond”.
         Chiar dacă lucrarea nu este structurată pe 
capitole, vom folosi în analiza și sinteza următoare 
termenul „capitol”, pentru fiecare punct principal 
din cuprins. Pentru început, între paginile 5 și 8 
autorii aduc un Cuvânt de mulțumire Asociației 
„Codrenii” din Hodișa, comuna Socond, județul 
Satu-Mare, pentru profunda implicare în 
construirea monumentalei opere comemorative de 
război din localitate, la inițiativa și sub directa 
coordonare a președintelui acesteia – inginerul 
Ionel Costescu – și tuturor celor implicați în 
ridicarea acesteia: S.C. Green Globe Garden 
S.R.L. Timișoara – care a realizat gratuit 
arhitectura peisagistică; Costescu Rodica – pentru  
serviciile de proiectare gratuite; societățile 
comerciale: Saviplast, Termogaz, Sacris Impex, 
Beny Trans, Trotuș Grup S.R.L (Satu Mare) și 
Gsm Steel Logistic S.R.L (Vetiș) – ce și-au adus o 
importantă contribuție financiară și materială; 
preotului paroh Dionisie Cosma – care a avut un 
rol determinant în mobilizarea forțelor din 
localitate; oamenilor locului implicați cu sufletul 
și fapta în frumoasa operă din Țara Codrului sau 
Ținutul Codrenesc – „o zonă etnografică întinsă pe 
teritoriul judeţelor Sălaj, Satu Mare şi Maramureş, 
ai cărei locuitori s-au considerat întotdeauna 
«codreni» şi, de-a lungul secolelor, şi-au făurit o 
civilizaţie proprie, cu trăsături distincte, care i-a 
d i fe ren ţ ia t  mereu  de  ce le la l te  ţ inu tur i 

4transilvănene.”  De asemenea, în acest cuvânt de 
început, autorii mulțumesc celor ce s-au implicat 
în culegerea sau oferirea de date necesare 
completării tabloului biografic al fiecărui erou din 
acest volum. Astfel, sunt menționați: inginerii 
Teodor Popescu din Caracal și Gheorghe Alexe 
din Râmnicu-Vâlcea, urmașii sau rudele apropiate 
ale eroilor, primăriile din mai multe județe din 
țară, Serviciul Județean Satu Mare al Arhivelor 
Naționale și Muzeul Județean Satu Mare, 
publicațiile „Memoria Oltului și Romanaților” 
(redactor-șef Ion Tîlvănoiu) și „Eroii Neamului” 
(redactor-coordonator col. (r) Voicu Șichet), 
Editura Citadela (director dr. Aurel Pop), 

profesorul Ioan Ciarnău – autorul volumului 
Ultima brazdă (Ed. Fidelia, Simeria, 2004), 
lucrare de referință pentru sângerosul episod de la 
Socond din 19 octombrie 1944. 
 După această primă parte, în care autorii 
cărții își exprimă recunoștința față de cei ce s-au 
dăruit acestui frumos proiect comemorativ și 
acestei realizări editoriale, urmează cuvântul unui 
distins ofițer, colonelul în rezervă Voicu Șichet, 
intitulat O zi, un monument, o carte, (pp. 9-14) un 
titlu scurt și sugestiv, care indică cu exactitate 
tema lucrării: ziua sacrificiului suprem al celor 28 
de eroi-martiri de la Socond, opera comemorativă 
de război ridicată în memoria lor și cartea ce 
vorbește despre toate acestea. Lecturând revista 
„Eroii Neamului”, am constatat că relația dintre 
colonelul Voicu Șichet și autorii volumului nu este 
întâmplătoare, iar prezența domniei sale în acest 
volum se justifică prin buna, rodnica și valoroasa 
relație de colaborare cu aceștia pe domeniul 
Cultului Eroilor.
 În primul capitol, intitulat Luptele de la 
Socond, (pp. 15-34), sunt descrise cumplitele 
evenimente ce fac obiectul acestui volum, în care 
au fost implicate mai multe regimente românești 
(Regimentul 2 Dorobanți Vâlcea, Regimentul 3 
Dorobanți Olt, Regimentul 19 Infanterie Caracal) 

5din Divizia 11 Infanterie,  mare unitate 
6subordonată Corpului 2 Armată din Armata a 4-a  

– intrată între 6 oct. și 25 oct. 1944 în operația 
ofensivă de eliberare a Transilvaniei de Nord (sau 
Ardealul de Nord) pe direcția Bonțida, Jibou, 
Cehul Silvaniei, Socond, Gerăușa, Viile Satu 
Mare, ofensivă în care Regimentul 3 Dorobanți 
Olt, reorganizat după sângeroasele lupte de la 

7Oarba de Mureș (Iernut, jud. Mureș),  din 16 sept. 
– 6 oct. 1944, s-a acoperit de eroism în ziua de 19 
octombrie 1944 la Socond, fapt pentru care, la 21 
februarie 1947, printr-un decret semnat de regele 
Mihai al României (1927-1930; 1940-1947), a 
fost distins cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a 
III-a cu spade.
 Cel de-al doilea capitol,  inti tulat 
Consecințele (pp. 35-43), vorbește despre 
urmările tragicelor lupte din 19 octombrie, despre 
eroii eliberatori și victimele colaterale, despre 
ordinele emise de sovietici pentru deportarea 
etnicilor germani – a sașilor și șvabilor din 
Ardealul de Nord, pentru reconstrucția Uniunii 
Sovietice, drept reparații de război, numărul 
impus fiind de 100.000 de persoane – bărbați cu 
vârste cuprinse între 17 și 45 de ani și femei cu 
vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. De asemenea, 
se vorbește despre confiscarea pământului și 
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proprietăților de orice fel ale germanilor, 
maghiarilor și românilor care au colaborat cu 
Germania pe timpul războiului și ale celor 
considerați criminali de război. Ulterior s-a 
revenit asupra acestei decizii, fapt ce a permis 
c e lo r  i n s t a l a ț i  d e  mag h ia r i  î n  f un c ț i i 
administrative, în septembrie 1940, ca urmare a 
Dictatului de la Viena (30 august 1940), prin care 
România a fost obligată să cedeze Ungariei 
hortiste Transilvania de Nord, teritoriu ocupat de 
Germania nazistă în martie 1944, apoi de Uniunea 
Sovietică în toamna anului 1944, să rămână în 
continuare pe aceste poziții, cu sprijinul armatei 
sovietice, să întocmească listele cu etnicii germani 
pentru deportarea lor în Uniunea Sovietică. Pentru 
a putea completa numărul impus de sovietici, pe 
liste au fost trecute și familiile mixte (româno-
germane și maghiaro-germane), iar din motive 
personale, ca răzbunare, au fost trecuți și români 
sau maghiari. Despre șvabii sătmăreni se știe că au 
fost deportați în regiunea Donbas – o zonă 
industrială din estul Ucrainei. Astfel, din 
documentele citate în volum aflăm că din 
localitatea Socond au fost deportați la 3 ianuarie 
1945 un număr de 96 de șvabi, cei rămași în viață 
întorcându-se la vetrele lor în 1947. 
 În capitolul trei, Eroii Socondului. 
Crâmpeie de biografii (pp. 45-77), autorii scot în 
evidență numele celor 28 de eroi-martiri români 
căzuți în luptele de la Socond în ziua de 19 
octombrie, oferindu-ne totodată și câteva repere 
biografice pentru fiecare în parte. Sigur, după 
atâția ani sunt greu de reconstituit biografiile 
integrale ale acestora, dar pe parcurs, prin alte 
contribuții documentare sau orale, schițele de 
portret ale acestor oameni, care au murit în floarea 
vârstei vărsându-și sângele pentru Țară, pot căpăta 
alte dimensiuni. Sperăm ca, în acest sens, să 
contribuim și noi, cei din Filiala Județeană Vâlcea 
„Matei Basarab” a Asociației Naționale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, cel puțin pentru cei șase 
eroi vâlceni care își dorm somnul de veci în 
pământul Socondului, ale căror sate de obârșie le 
cunoaștem foarte bine și în care avem un număr 
important de reprezentanți (veterani de război, 
preoți, învățători, profesori, cadre militare în 
rezervă și în retragere, oameni de cultură etc.). 
         În semn de respect, se cuvine să pomenim 
și să publicăm și noi lista eroilor români, în marea 
lor majoritate olteni și munteni, născuți între 1910 
și 1923, cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani, 
căzuți la Socond în ziua de 19 octombrie 1944, în 
sângeroasele lupte pentru eliberarea Ardealului de 
Nord de sub ocupația armatelor germano-

maghiare: județul Argeș: cap. Neață Constantin 
(Rătești); județul Brașov: serg. Berbec Victor 
(Moașa); județul Dolj: sold. Dinculeana Tudor 
(Bârza); județul Ialomița: cap. Stoian Adam 
(Cotmeanca); județul Ilfov: sold. Iacob Dumitru 
(Vasilați); județul Olt: slt. activ Ionescu (Slatina), 
sold. Ivan Ioan (Oporelu); fostul județ Romanați 
(înglobat ulterior la județul Olt): serg. Anghel Ilie 
(Slătioara), sold. Burugă Hristea (Balș), cap. 
Cătănescu Tudor (Zănoaga), frt. Dincă Ioan 
(Băleasa), serg. Dinu Vasile (Mărgăritești), serg. 
Enache Sofronie (Dioști), sold. Popa Constantin 
(Baldovinești), slt. rez. Stan Marin (Brâncoveni) – 
învățător la Turda; județul Vâlcea: lt. (rez) Gașpar 
Dumitru (Știrbești) – judecător la Slatina, al cărui 
nume îl poartă o stradă din capitala României, cap. 
Amzuloiu Dumitru (Turcești), serg. Bădiță 
Dionisie (Cernișoara), sold. Birăuț Constantin 
(Coltești), cap. Constantinescu Gheorghe 
(Slăvești), cap. Toma Nicolae (Stroești); județul 
Vlașca: sold. Bresleagă Gheorghe (Răzmirești), 
sold. Ciobanu Ion (Mereni). Pentru un număr de 
patru eroi nu au fost identificate localitățile de 
baștină, aceștia fiind: cpt. activ Constantinescu 
Paul, sg. maj. Șerban Florea, sold. Stanciu V. Ioan, 
sold. Vlăsceanu (Vlădeanu) Marin. Făcând o 
statistică pe grade militare, rezultă faptul că în 
această confruntare au murit atât ofițeri și 
subofițeri, cât și gradați și soldați, după cum 
urmează: ofițeri: 1 căpitan activ, 1 locotenent în 
rezervă, 1 sublocotenent activ și 1 sublocotenent 
în rezervă; subofițeri: 1 sergent major; gradați: 5 
sergenți, 6 caporali și 1 fruntaș; soldați: 10.
 Capitolul patru, Situația inițială a 
monumentelor din comuna Socond (pp. 79-83), 
descrie situația și starea mormintelor individuale, 
a gropilor comune și a monumentelor din această 
localitate sătmăreană, de a căror îngrijire s-au 
ocupat elevii școlii din satul Soconzel, sub 
coordonarea profesorului Viorel Maer – directorul 
instituției, până la desființarea acesteia –  și 
Asociația „Codrenii”. De apreciat implicarea 
acestor oameni, pe care îi felicităm. Un gest care 
merită atenția și respectul nostru este și cel al 
Mariei Domuța, din satul Cuța, care a îngrijit până 
la sfârșitul vieții mormântul eroului vâlcean 
sergent Bădiță Dionisie, cu gândul la soțul ei, 
Dumitru Domuța, care pierise, la rândul său, pe 
frontul de răsărit. Aceasta i-a lăsat, „cu limbă de 
moarte”, fiicei sale, Florica Negrean (născută 
Domuța, în 1942), grija mormântului spunându-i: 
„Florică dragă, cât îi hi în putere, să grijești 
mormântu', că oarecine îl grijește și pe al tătâne-
tău”. Femeia, care la mobilizarea tatălui avea doar 
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două luni, a înțeles mesajul mamei sale și își face 
datoria în credință și cu mult drag față de eroul 
oltean, ca și cum mormântul acestuia ar fi al tatălui 
său.
         O parte importantă a volumului o 
cons t i t u i e  cap i to lu l  c inc i ,  Ansamblu l 
monumental de la Socond (pp. 85-89). Aici este 
redată motivația construirii operei comemorative 
de război de la Socond, după care urmează 
descrierea ei și cronologia în imagini a 
operațiunilor de ridicare a acesteia, o iconografie 
alcătuită din 14 ilustrații foto alb-negru (pp. 91-
97). De asemenea, autorii fac o succintă, dar 
cuprinzătoare expunere a modului în care a fost 
aleasă ornamentația, menționându-se în acest sens 
rolul Presfințitului Părinte Iustin Hodea 
Sigheteanul, care, auzind că eroii sunt ortodocși 
olteni și munteni, a recomandat ca în memoria lor 
să fie înălțată o cruce brâncovenească, cu 
ornamentații specifice. 
         Așadar, ansamblul monumental se află 
situat la ieșirea din comuna Socond, pe drumul 
județean 193 F Socond-Soconzel. Acesta este 
alcătuit dintr-o cruce brâncovenească din 
marmură albă de Rușchița și dintr-o piatră de 
granit negru de Tripșor-Săpânța, cu o față șlefuită 
pe care sunt inscripționate numele celor 27 de eroi 
identificați și la baza căreia se face și o precizare 
cu referire la eroii neidentificați, ambele fiind 
așezate în partea centrală a unui tumul de pământ. 
În jurul celor două piese centrale se află un număr 
de 28 de cruci ortodoxe, câte una pentru fiecare 
erou identificat și una pentru cei neidentificați, 
așezate în formă de spirală (simbol legat de cultul 
soarelui, legătura pământului cu cerul, motivul cel 
mai des întâlnit ca decor pe ceramica și pe 
obiectele din metale prețioase la strămoșii daci). 
Tumulul, de forma unei calote sferice, cu raza de 
31,924 m și înălțimea de 1,2 m, reprezintă cca. 
1:2000.000 din raza Pământului. „Întregul 
ansamblu este încadrat într-un cerc cu raza de 8 m, 
înscris într-un pătrat cu latura interioară de 16 m. 
Suprafața interioară desfășurată îngrădită este de 

2 295,641 m care reprezintă 1:1.000.000.000 din 
2suprafața României Mari, 295,641 km , așa cum a 

fost stabilită prin Tratatul de la Trianon, pentru 
care și-au dat jertfa supremă eroii din Socond” (p. 
88). Opera comemorativă este înconjurată de un 
gard de protecție de 1,2 m înălțime, construit din 

8gabioane  de piatră spartă, ce protejează 
ansamblul, simbolizând totodată și scutul de 
apărare al pământului străbun. Ansamblul este 
ambientat cu două catarge „pentru drapelele 
patriei, fără alte însemne, deoarece (așa cum spun 

autorii, n.n.) eroii noștri au luptat numai pentru 
țară, nu pentru uniuni și alianțe militare. Ei au 
murit pentru tricolor” (p. 89) și, de asemenea, cu 
puieți de laur (laurus nobilis) – copac al soarelui, 
simbol al păcii și al nemuririi, ale cărui frunze erau 
folosite în Grecia antică pentru încununarea 
câștigătorilor unor concursuri. Toată această 
simbolistică: crucea mare – cu ornamente 
brâncovenești, crucile mici – fixate în formă de 
spirală pe un tumul dacic, gardul de gabioane – ce 
protejează în mod simbolic vatra sacră a 
românilor, catargele pentru înălțarea drapelului 
tricolor al neamului și laurul sunt puntea de 
legătură a trecutului cu viitorul nostru, puntea de 
legătură a strămoșilor noștri cu vlăstarele 
generațiilor ce ne vor urma prin vremi, printr-o 
spirală a energiilor nemuririi noastre ca popor.
` În ultimul capitol, intitulat În loc de 
încheiere (p. 99), autorii trag o scurtă, dar 
importantă concluzie: „Înaintarea Armatei 
Române nu ar fi fost posibilă fără jertfa din 19 
octombrie 1944 a celor peste 27 de oșteni români 
căzuți la datorie în Socond”. 
         Cartea celor doi români patrioți din 
istoricul și fermecătorul Ținut al Codrilor, Ionel 
Costescu și Viorel Câmpean, se încheie cu 
capitolul Anexe (pp. 101-106), în care sunt 
publicate trei ordine de zi emise în noiembrie 1944 
de către comandanții unor mari unități militare din 
Armata Română. Primul ordin de zi este emis la 3 
nov. 1944 de către comandantul Corpului 2 
Armată – generalul de corp de armată N. 
Dăscălescu, prin care acesta citează Divizia 11 
Infanterie, cu toate unitățile, în special 
batalioanele 1 și 2 din Regimentul 2 Dorobanți 
Vâlcea și bateria 2 din Regimentul 21 Artilerie, 
pentru victoriile obținute în zilele de 19, 20 și 21 
octombrie 1944 în luptele de la Socond, Șandra, 
Gerăușa și Tătărești. Cel de-al doilea ordin de zi 
este emis la 8 nov. 1944 de către comandantul 
Armatei a IV-a – generalul de corp de armată Gh. 
Averescu, prin care acesta citează Divizia 11 
Infanterie și pe comandantul său, generalul de 
br igadă Rădulescu Edgar,  împreună cu 
Regimentele 2, 3 și 19 Infanterie și bateriile din 
Regimentele 21 și 26 Artilerie, care s-au acoperit 
de glorie în luptele pentru dezrobirea Ardealului 
(Dealul Sângiorgiu, între 1 și 4 oct. 1944, Cehu 
Silvaniei, la 18 oct. 1944, Cuța, Soconzel și 
Socond, Homorodu de Sus și Homorodu de 
Mijloc, la 19 oct. 1944, Tătărești, Gerăușa și 
Șandra, la 21 oct. 1944). Cel de-al treilea ordin de 
zi este emis la 8 nov. 1944 de către comandantul 
Armatei a IV-a – generalul de corp de armată Gh. 
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Avramescu, prin care acesta citează Regimentul 3 
Dorobanți Olt pentru faptele de arme în luptele 
purtate cu inamicul până la Tisa.

**
 Fiind născut la Mrenești, comuna Crețeni, 
județul Vâlcea, aveam să-l cunosc pe unul dintre 
protagoniștii epopeii de la Socond, a cărui soție s-a 
născut și a crescut în acest sat. Este vorba de 
profesorul Constantin Isărescu din Drăgășani, 
combatant cu gradul de sublocotenent în rezervă 
pe fronturile de răsărit și de vest ale celui de-Al 
Doilea Război Mondial, unul dintre ostașii români 
ce au trecut prin focul luptelor pentru eliberarea 
Transilvaniei de Nord cu Regimentul 3 Dorobanți 
Olt, autor al volumului Jurnal de front. 518 zile și 
nopți în linia întâi, publicat în 1999 la Editura 
Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea și, ulterior, 
publicat în două ediții revăzute și adăugite la alte 
edituri. Cu prilejul lansării ediției din 2003, 
publicată la Editura Expert din București, 
eveniment organizat de fiul său, academicianul 
Mugur Constantin Isărescu – guvernatorul Băncii 
Naționale a României, la Așezământul Pastoral-
Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” al 
Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
în ziua de 13 iunie 2013, în cadrul Centenarului 
„Constantin Isărescu”, am participat ca invitat. 
Aritina Isărescu – soția învățătorului (profesorului 
de științe economice, după război) Constantin 
Isărescu (vâlcean, născut la Șirineasa, la 5 iunie 
1913) era fiica cea mare a cârciumarului Nae 
Fârtat din Mrenești, vecin cu bunicii mei materni – 
Octavian și Lucreția Spârleanu; bunicul matern, 
născut în 1911, sergent sanitar pe fronturile de 
răsărit (până la Stalingrad) și de apus (până în 
Munții Tatra), prieten cu învățătorul Constantin 
Isărescu, a fost unul dintre supraviețuitorii iadului 
luptelor din centrul Transilvaniei, de la Oarba de 
Mureș – Dealul Sângeorgiu – Iernut, locul în care 
și-au găsit sfârșitul peste 11.000 de ostași români 
din Armata a 4-a, Corpul 6 Armată: Diviziile 9 și 
11 Infanterie, în luptele din 16 sept. 1944 – 6 oct. 
1944. Bunicul patern, Tudor Petrescu – din 
Mitrofani, județul Vâlcea, a fost luat prizonier de 
sovietici, la Iași, după 23 August 1944, și dus într-
un lagăr din Munții Ural, de unde s-a întors în 
1950.
 Participarea bunicilor, străbunicilor și 
unchilor mei pe fronturile Războiului de 
Independență de la 1877-1878, ale Primului 
Război Mondial (1916-1919) și ale celui de-Al 
Doilea Război Mondial (1941-1945) se înscrie 
într-un program al Centrului de Cercetări Istorice 
„Pr. Dumitru Bălașa” din Râmnicu-Vâlcea și face 

obiectul unei cercetări de durată, rezultatele 
urmând să fie publicate ulterior într-un volum 
omagial.  

Revista „Eroii Neamului”, o publicație model a 
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”

  Cât privește publicația „Eroii Neamului”, 
aceasta îmi este cunoscută, ea fiind realizată de 
colegii sătmăreni angrenați în mișcarea de 
promovare a cultului eroilor, grupați într-un 
colectiv harnic și trăitor în respect față de 
înaintașii noștri ziditori de neam și țară. 
 Revista cuprinde un număr de 28 de 
articole, cifră ce, întâmplător sau nu, coincide cu 
numărul eroilor români căzuți în luptele din 19 
octombrie 1944, desfășurate în perimetrul Socond 
și Soconzel, cu o mare diversitate tematică, 
semnate de autori cu experiență publicistică, între 
care descoperim pe gl. bg. (rtr.) Grigore Buciu – 
vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul 
Eroilor „Regina Maria” și numele a doi colegi ce 
au activat până nu demult în structurile centrale ale 
asociației. Este vorba de dr. ing. Luminița Zugravu 
(în prezent face parte din structura Filialei 
Municipiului București) și regretatul comandor 
Marius Popescu, plecat de curând dintre noi, care 
semnează alături de prof. univ. dr. Florian Tucă un 
număr de trei articole. Sunt pagini de istorie 
românească ce compun Cartea de Aur a Neamului.
         De apreciat efortul colonelului în rezervă 
Voicu Șichet – redactorul coordonator al 
publicației, care, pe lângă această responsabilitate 
editorială, are și o bogată și frumoasă activitate 
publicistică. De asemenea, de apreciat efortul 
redactorilor publicației, între care îl descoperim pe 
Viorel Câmpean, unul dintre autorii volumului-
document Socond, 19 octombrie 1944. 
 Concluzionând, constatăm o profundă 
implicare a celor doi, alături de Ionel Costescu, în 
mișcarea patriotică și culturală locală, în 
valorizarea și popularizarea trecutului nostru, ca 
act de rezistență în fața tăvălugului globalizării 
(uniformizării) – prin ștergerea istoriei și 
identității culturale și religioase tradiționale a 
popoarelor, fapt pentru care merită toată stima 
noastră.

Nota redacţiei: Iată că activitatea noastră de la 
Eroii Neamului, precum şi altele în domeniul 
cinstirii celor ce s-au jertfit pentru ţară, sunt bine 
primite şi pe alte meleaguri, nu numai în Sătmar. 
Nu mică ne-a fost mirarea când am primit de la 



 1. Județul Romanați a fost o unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea 
istorică Oltenia, desființată prin reforma administrativă din 6 sept. 1950. Reședința județului era orașul Caracal.
 2. Județul Olt a fost o unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică 
Muntenia, desființată prin reforma administrativă din 6 sept. 1950. Reședința județului era orașul Slatina. Actualul județ 
Olt a luat naștere prin contopirea fostelor județe istorice Olt și Romanați, astăzi fiind o unitate administrativă (județ) în 
regiunile Oltenia (partea situată de la vest de râul Olt, fostul județ Romanați) și Muntenia (partea situată la est de râul Olt, 
fostul județ Olt), în sud-vestul României. Reședința județului este municipiul Slatina.
 3. Județul Vlașca a fost o unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea 
istorică Muntenia. Reședința județului era orașul Giurgiu.
 4. http://totb.ro/pe-urmele-civilizatiei-din-tara-codrului-muzeul-distribuit-o-sansa-la-neuitare/.
 5. Divizia 11 Infanterie a fost o mare unitate a armatei române, înființată la 14/15 august 1916, având în 
subordine Brigăzile 21 și 22 Infanterie și Regimentele 18, 41, 58 și 71 Infanterie, 21 Artilerie și 1 Artilerie Munte; între 
15 august – 20 noiembrie 1916 divizia a dus lupte ofensive și defensive în timpul Campaniei de eliberare a Transilvaniei, 
iar între 27 noiembrie – 17 decembrie 1916, contopită cu Divizia 10, în urma pierderilor suferite, a fost ținută în rezerva 
Armatei 1 și s-a retras în Moldova; până la data de 1 august 1917 divizia s-a refăcut în Moldova, iar între 18 august – 17 
noiembrie 1917 a participat la faza a doua a Bătăliei de la Mărășești; între 18 noiembrie – 4 ianuarie 1918 a participat la 
acțiuni de menținere a ordinii împotriva bolșevicilor, iar de la 13 ianuarie 1918 divizia s-a aflat în Basarabia, asigurând, 
de asemenea, ordinea și paza împotriva bolșevicilor; după 28 martie 1918 divizia a fost demobilizată și s-a întors în țară.
 6. Armata a IV-a Română, denumită şi Armata a IV-a Transilvania (sau de Nord), a fost înfiinţată la începutul 
primului război mondial, în noaptea de 14/15 august 1916 prin Înaltul Decret nr. 2784, semnat de regele Ferdinand I al 
României, şi continuă să existe şi în zilele noastre, sub denumirea de Divizia 4 Infanterie „Gemina” și are sediul central 
în capitala istorică și culturală a Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca, fiind cea mai puternică structură militară din 
această parte de țară (Transilvania), având în responsabilitate un sfert din teritoriul României. Primul comandant a fost 
generalul de divizie Constantin Prezan (1861-1943), cel care, în 1930, a fost distins cu gradul suprem de mareşal. 
 7. În urma loviturii de stat dată de regele Mihai I la 23 august 1944 pentru redobândirea prerogativelor 
constituţionale ca rege, cedate lui Ion Antonescu de către Carol al II-lea la începutul lunii septembrie 1940, și 
întoarcerea armelor împotriva fostului aliat, Germania, ţara a fost ocupată militar de către sovietici, prin capitularea 
necondiţionată, iar Armata Română aflată în zona frontului din Moldova a fost dezarmată şi capturată, luând calea 
lagărelor de prizonieri sovietice circa 175.000 de militari români. 23 August a fost o zi haotică în care ostașii români au 
fost singuri pe lume, întrebându-se: „Noi cu cine luptăm?”; a fost ziua cea mai controversată pentru România celui de-Al 
Doilea Război Mondial, în care armata noastră s-a aflat între nemți și sovietici, între foștii aliați, deveniți dușmani și cei 
ce le fuseseră dușmani, deveniți aliați, de aceea ne întrebăm: 23 August – aniversare sau comemorare? Protocolul militar 
dintre Armata Română şi Armata Sovietică a fost semnat abia la 25 septembrie, ceea ce a făcut ca, după eliberarea 
teritoriilor românești extracarpatice, Armata Română să se angajeze singură în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, 
reuşind ca până către jumătatea lunii septembrie să respingă trupele germano-maghiare (hitleristo-hortiste) de pe 
teritoriul de atunci al României până la frontiera vremelnică impusă prin Dictatul de la Viena şi să menţină la nord şi la 
vest de Carpaţi, în Transilvania, un bun cap de pod pentru concentrarea trupelor sovietice în vederea angajării lor în 
luptă. 
        8. Gabion = coș de nuiele sau de sârmă, care se umple cu pietriș, cu bolovani sau cu pământ și care servește la 
apărarea malurilor de valuri, la construirea barajelor etc.
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distinsul profesor vâlcean Eugen Petrescu 
elogioasele cuvinte de mai sus, însoțite de alte 
două materiale pe acelaşi subiect, pe care însă nu 
credem că este cazul să le publicăm deoarece 
evidenţiază desfăşurarea manifestărilor de la 
Socond (redate în paginile numărului din 
decembrie 2016) şi reacţiile din presa sătmăreană, 
inclusiv din revista noastră, pe care cititorii 
interesaţi le-au lecturat la vremea respectivă. 

Îi mulţumim domnului profesor pentru 
efortul depus în a pune pe hârtie atâtea cuvinte 
frumoase, care ne fac să nu ne lăsăm doborâţi de 
greutăţi, piedici şi neajunsuri, ci să continuăm 
editarea acestei reviste atâta timp cât vom fi în 
stare, fizic şi intelectual, să ne aşternem în 

paginile sale gândurile, ideile, cercetările şi tot ce 
ţine de prezervarea valorilor naţionale autentice, 
printre care, la loc de cinste se află cinstirea şi 
glorificarea memoriei celor ce şi-au jertfit viaţa 
pentru PATRIE! Ca o mică recompensă a noastră 
pentru efortul făcut de domnul profesor Eugen 
Petrescu, i-am trimis un pachet cu exemplare din 
mai multe numere ale revistei, precum şi cele 
două volume ale mele legate de aceasta: Eroii 
Neamului la al XXV-lea pas. Indici bibliografici 
şi popas de suflet, respectiv Pe urme de eroi. 
Sperăm ca acest schimb să ducă în viitor la o 
colaborare fructuoasă între sătmăreni şi vâlceni pe 
tărâmul omagierii eroilor neamului românesc!

Note bibliografice
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Pe	urme	de	eroi	-	O	carte	unică	și	binevenită

Dr.	Daniela	BĂLU
   eoarece acest număr al revistei Eroii 

Neamului apare exact în luna în care este 
sărbătorită Ziua Eroilor, am considerat oportun 
prilejul de a scrie câteva rânduri despre singura 
carte publicată în județul Satu Mare, cu un 
conținut și o tematică dedicate monumentelor 
eroilor aflate pe teritoriul județului nostru, având 
implicit și o legătură directă cu revista. Inițial, 
atunci când m-am gândit să scriu articolul, mi-am 
pus întrebarea dacă este sau nu propice demersul 
meu, existând probabilitatea ca și alți autori să 
aducă același subiect în atenția cititorilor revistei. 
Am hotărât să-mi asum posibilul risc imediat după 
ce am primit înregistrarea video a lansării cărții 
colonelului (r) Voicu Șichet, Pe urme de eroi, un 
reportaj realizat de profesorul Teodor Curpaș, ce s-
a aflat mereu pe baricadele vieții culturale  
sătmărene, un ardent promotor al artei și literelor. 

Orice lansare de carte presupune un timp 
limitat de exprimare, prin urmare voi încerca să 
dezvolt în acest articol ideile susținute cu prilejul 
lansării (Biblioteca Județeană Satu Mare, 9 
februarie 2017), dar mai ales să fac o analiză ce nu 
mai este supusă emoțiilor firești exprimării într-un 
spa ț iu  publ ic ,  încărca t  de  acumulăr i le 
dominatoare ale energiilor pozitive, dar, din 
nefericire... și negative...! 

Revenind la cartea Pe urme de eroi, scrisă 
de Voicu Șichet după 7 ani de documentare 
arhivistică și neobosite cercetări de teren, pot 
afirma cu certitudine că este o carte unică. Îmi 
argumentez această afirmație prin prisma 
experienței celor 30 de ani de muncă în muzeu, 
cunoscând faptul că a compulsa informații inedite 
presupune o cercetare asiduă, cu atât mai 
complicată cu cât ea implică o dependență față de 
fapte ori evenimente ce nu se mai păstrează în 
memoria colectivă, în mărturiile orale, sau nu pot 
fi certificate prin sursele edite. Acestea sunt 
situațiile în care se impune perseverența 
cercetătorului, calitate dovedită din plin de Voicu 
Șichet, ce a bătut deseori la pas drumurile satelor 
sătmărene în care s-a reîntors de nenumărate ori, 
până ce, în cele din urmă, a reușit să afle unde sunt 
mormintele de eroi uitate, părăsite, acoperite de 
„laurii” buruienilor!

Cu certitudine, cartea lui Voicu Șichet 
concentrează 3 mari atribute:

 1. Este primul catalog al monumentelor, 
mormintelor și însemnelor comemorative de 
război de pe teritoriul județului Satu Mare, un 
instrument de lucru unic pentru toți cei ce doresc 
să cerceteze acest domeniu al păstrării memoriei 
eroilor neamului. Oricine va dori să afle informații 
despre mormintele eroilor sătmăreni, va trebui să 
apeleze la cartea Pe urme de eroi, ca sursă 
documentară principală.

Descrierea fiecărui monument sau 
mormânt este însoțită de o fișă standard de 
monument, documentarea din teren fiind 
coroborată cu informațiile specificate în fișele de 
evidență științifică. Aceste fișe au fost întocmite în 
anii 1984-1986 de către specialiștii Muzeului 
Județean Satu Mare (Doru Radosav, Lucian 
Cucuiet, Viorel Ciubotă), alături de Asociația 
„Cultul Eroilor” și Arhivele Naționale. Ele sunt 
actualizate și publicate pentru prima oară de către 
Voicu Șichet. Imparțialitatea și corectitudinea 
autorului se reflectă și în conținutul cărții, Voicu 
Șichet prezentând nu doar mormintele eroilor 
români, ci inclusiv morminte în care au fost 
î n g r o p a ț i  s o l d a ț i  m a g h i a r i  s a u  ș v a b i , 
exemplificând aici prin fișele monumentelor din 
Pișcolt (monument români, maghiari, germani și 
polonezi din primul război mondial, p.134); 
Urziceni (cimitirul romano-catolic, monument 
șvabi și maghiari deportați în timpul și după cel 
de-al doilea război mondial, p. 186-187) sau 
mormântul din localitatea Irina - Andrid (eroi 
maghiari din primul război mondial, eroi din 
1940-1945, p.187). 

Autorul evidențiază intenția exemplară a 
primarului localității Urziceni, Iosif  Mellau (în 
anul 2013), aceea de a ridica un monument dedicat 
celor peste 20 de ostași români îngropați în 
cimitirul din localitate, decedați în luptele grele 
din octombrie 1944 (p.146), dar și modul în care 
este îngrijit un mormânt comun al eroilor din cel 
de-al doilea război mondial, aflat într-un loc 
retras, la marginea unei păduri din Cean, la hotarul 
dintre județele Satu Mare și Bihor (p.151).

Evidența monumentelor, mormintelor și 
însemnelor comemorative de război, realizată de 
Vo i c u  Ș i c h e t  î n  c a r t e a  s a ,  î n t r u n e ș t e 
caracteristicile unui catalog tematic, acribia 
cercetătorului fiind dovedită inclusiv prin 
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metodologia de lucru abordată, în investigarea și 
analiza subiectului autorul utilizând surse 
arhivistice, edite și mărturii orale, respectând 
astfel rigorile impuse de cercetarea istorică.
 2. Cartea Pe urme de eroi este un manual 
de istorie locală, așa cum puține județe din țara 
noastră mai au. Ea nu conține doar informații 
despre morminte comemorative, ci și dovezi 
istorice despre participarea sătmărenilor la cele 
două războaie mondiale, despre modul în care 
sătmărenii, români, maghiari sau șvabi și-au 
cinstit eroii ridicând acele monumente, azi mai  
mult sau mai puțin îngrijite!

 3.  Pe urme de eroi este o carte despre 
patriotism, un patriotism pe care Voicu Șichet, și 
de această dată, îl exprimă cu demnitate, deosebită 
decență și mult respect față de eroii neamului. Un 
patriotism dovedit chiar și prin cei 7 ani de muncă 
în care s-a zbătut să reabiliteze multe monumente 
și morminte, să le scoată din bălăriile ce le 
năpădiseră, să le readucă în atenția autorităților 
locale ce deseori uită de responsabilitățile legale 
ce le revin, însă își declară festiv „respectul față de 
eroii neamului”. O mare dovadă de „cinstire” este 
chiar Cimitirul Eroilor din Satu Mare (B-dul 
Cloșca), mormintele  acoperite de ani de zile de 
buruieni fiind dovada „respectului” dar și a 
(ne)aplicării Legii nr. 379/2003 care stipulează: 

„Art. 22.
Finanțarea activităților de înființare și protejare a 
mormintelor și a operelor comemorative de război 
românești se face astfel: [...]
b) pentru cele dispuse pe teritoriul național și care 
aparțin domeniului public sau privat al statului, 
din bugetele instituțiilor publice în a căror 
administrare se află, iar pentru cele care aparțin 
domeniului public sau privat al unităților 
administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.

Art. 37.

Consiliile locale ale comunelor, orașelor și 
sectoarelor municipiului București au următoarele 
atribuții:

a) țin evidența detaliată a mormintelor și operelor 
comemorative de război situate pe raza lor 
teritorială și asigură protejarea lor, prevăzându-și 
în bugete fondurile necesare în acest scop;

b) colaborează cu organizațiile neguvernamentale 
pentru protejarea mormintelor și a operelor 
comemorative de război”.

Este imperios necesar să apreciem și să 
evidențiem faptul că prin persuasiune și 
numeroase eforturi personale, ce sunt ușor 

identificabile chiar și în paginile cărții, domnul 
Voicu Șichet a reușit să convingă deseori 
autoritățile locale, instituții, asociații sau donatori 
particulari, să se implice în lucrările de reparații și 
protejare a monumentelor, sau chiar la ridicarea 
unor monumente noi, „fapte generoase de cinstire 
a memoriei înaintașilor”, așa cum le numește 
Voicu Șichet în cartea sa (p.6). Dintre demersurile 
ce au dat roade, autorul exemplifică: „strămutarea 
osemintelor ostașilor români și sovietici din 
Cimitirul Eroilor de la Tătărești ,  lângă 
Monumentul Eroilor Neamului din centrul 
localității și reamenajarea acestuia ca ansamblu 
monumental; refacerea mormântului comun de la 
Ardud și ridicarea unui monument; reabilitarea 
mormântului Eroului necunoscut de pe digul 
Someșului, de lângă podul de cale ferată; 
instalarea unor cruci noi la mormintele din Lelei, 
Soconzel și Racova; punerea unei cruci la 
căpătâiul eroului de la Ianculești; refacerea 
m o r m â n t u l u i  c o m u n  d e  l a  I a n c u l e ș t i ; 
reamenajarea mormântului comun de la Urziceni 
[...]. Ansamblul monumental de la Socond, 
obiectiv unicat în județ, care a înlocuit o simplă 
piatră funerară și o bordură, existente aici de la 
sfârșitul războiului. Apoi, trebuie evidențiate și 
preocupările pentru ridicarea de noi monumente 
ale eroilor, în localități sătmărene în care nu 
existau asemenea obiective, precum Hotoan, 
Corund, Rușeni, Lipău, Pomi, Săuca” (p.7).

Cum am putea aprecia toate aceste 
eforturi, aceste rezultate concrete? E mult, e 
puțin...? Cred că pot decide doar cei care au făcut 
mai mult de atât!

Vo i c u  Ș i c h e t  î ș i  a s u m ă  î n s ă  ș i 
neîmplinirile, își ia pe umeri o povară mult prea 
mare, deoarece misiunea protejării monumentelor 
eroilor nu este a lui sau doar a lui, este o  misiune 
comună ce presupune implicarea financiară a 
autorităților, dar și implicarea noastră,  a tuturor 
celor ce înțelegem importanța acestor monumente 
și, într-un fel sau altul, ne putem aduce contribuția 
la păstrarea lor, căci „e dureros când mor mulți 
pentru țară, dar mai dureros când trăiesc puțini 
pentru ea” (p.10). Dintre nerealizări, pe cele mai 
dureroase le consideră a fi reabilitarea in integrum 
a Cimitirului Eroilor de pe B-dul Cloșca din Satu 
Mare și reamplasarea  Statuii   Eroului  
Necunoscut, ce a fost inaugurată la 1 Decembrie 
1922, dispărută fără urmă în anii 1940-1944. Sunt 
„lupte” pe care le duce de ani buni Voicu Șichet 
alături de  Asociația Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria” - filiala Satu Mare și, ținând cont 
de faptul că ne apropiem de Centenarul Unirii, 
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nădăjduim ca măcar în al doisprezecelea ceas, 
conform tradiției!!!, comunitatea românească, 
comunitatea sătmăreană să demonstreze că știe să 
fie unită, îndeosebi atunci când trebuie să 
omagieze cel mai mare eveniment din istoria 
României.

Respectul față de monumentele unei 
comunități, cu atât mai mult cu cât este vorba de o 
comunitate multietnică ca a noastră, dovedește 
respectul pe care suntem sau nu suntem capabili să 
ni-l arătăm unii față de alții. Istoria a fost cu bune, 
cu rele, cu durere sau bucurie, dar prezentul și 
viitorul trebuie să ni-l construim împreună, trăind 
într-o comunitate civilizată. 

Revenind la cartea Pe urme de eroi, doresc 
să-i recomand autorului să lucreze intens pentru 
volumul 2, poate chiar la un Album foto-
documentar, ținând cont de faptul că Voicu Șichet 
a centralizat o adevărată bază arhivistică cu 
imagini ale monumentelor din județul nostru, pe 
care ar fi păcat să nu o valorifice prin publicare. La 
prezentarea fotografiilor îl sfătuiesc să folosească 
inclusiv un principiu care se aplică în munca de 
conservare sau restaurare a bunurilor de 
patrimoniu, adică să publice fotografii cu 
monumentul înainte de reabilitare și după 
efectuarea lucrărilor de reparații, iar acolo unde e 
cazul, fotografii cu noul monument și ce se afla pe 
locul unde a fost ridicat, de cele mai multe ori 
buruieni! Dar, tot în Album, să publice și 

fotografiile monumentelor neîngrijite...!
La finalul acestei scurte recenzii îmi 

exprim încă o dată admirația față de truda sa, față 
de modul în care a reușit să mobilizeze autorități, 
instituții, preoți, dascăli, elevi, dar și pentru 
implicarea sa inclusiv în distribuirea revistei Eroii 
neamului, el singur pregătind și scriind toate 
plicurile cu adresele destinatarilor, ocupându-se 
personal de expedierea lor, nu doar în județ ci și în 
țară, și toate acestea, alături de cele despre care am 
scris, le face din timpul său, din viața sa... Legătura 
dintre revista Eroii neamului și cartea Pe urme de 
eroi este firească, cartea constituindu-se din 
articolele publicate de Voicu Șichet de-a lungul 
anilor în revistă, în cadrul serialului Jurnalul 
cimitirelor și monumentelor eroilor. 

În cuvintele rostite la lansarea cărții, 
preotul Cristian Boloș spunea că „bibliografia 
primordială a fost glia străbună”. Consider că este 
nu doar un păcat, ci și o lipsă de moralitate să uităm 
că cei din glia străbună sunt chiar strămoșii, 
părinții sau bunicii noștri. De aceea, nădăjduiesc 
ca toți să urmăm îndemnul pe care Voicu Șichet l-a 
scris pe coperta 4 a cărții sale: „Și tu ai, poate, în 
familie, pe cineva mort pe front, în lagăr sau 
deportat. Arată că-i respecți memoria îngrijind un 
mormânt sau un monument al eroilor. Iar când vei 
așeza o floare și vei aprinde o lumânare la 
căpătâiul celor morți în războaie, ai grijă să fie 
curat...”

Statuia Eroului Necunoscut – inaugurată la 1 Decembrie 1922 – Satu Mare
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Un	document	de	valoare	excepțională	
privind	pe	românii	din	Mădăras

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
Mihaela	SĂLCEANU

        ercetând Colecția documentelor 

ecleziastice aflate la Arhivele din Satu Mare, ne-

a atras atenția, la registrul provenind din 

localitatea Mădăras, un protocol aparținând 

Consiliului Național Român din localitate, 

necunoscut, deși există mai multe lucrări care se 

ocupă cu consiliile naționale românești din Satu 

Mare. Cităm câteva din ele: Lupta românilor din 

județul Satu Mare pentru făurirea statului 

național unitar român Documente, București, 

1989; Doru Radosav, Viorel Ciubotă, 1918 în 

Sătmar, Cluj-Napoca, 1996; Viorel Ciubotă, 

Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-

1919), Satu Mare, 2004. 
 Protocolul este important din mai multe 

puncte de vedere. În primul rând ne atestă că și în 

cadrul Consiliului Național Cercual Român 

Ardud (de care aparținea Mădărasul), condus de 

avocatul Augustin Mircea (1878-1954) și de la 

care avem un singur document din data de 30 

noiembrie 1918 în care sunt înșirate consiliile 

naționale locale din plasă (Chilia, Craidorolț, 

Gereușa, Hrip, Homorodu de Mijloc, Necopoi, 

Pișcari, Racova, Stâna, Tătărești), lipsind, 

culmea, cel din Mădăras, s-au desfășurat acțiuni 

menite să îmbunătățească situația locuitorilor. 

Deci, consiliile și-au îndeplinit rolul pentru care 

au fost create în lunile noiembrie-decembrie 

1918 și anume acela de a prelua puterea de la 

vechile autorități austro-ungare și de a rezolva 

problemele locuitorilor. De exemplu, în 

protocolul din 9 ianuarie 1919 sunt dezbătute 

două probleme cu impact major asupra întregii 

comunități: aceea a învățământului în limba 

maternă și problema distribuirii tutunului 

recoltat toamna și care era solicitat imperativ de 

autoritățile din Sătmar. 
 În  a l  do i lea  rând ,  p ro tocolu l  ne 

demonstrează că acest organism ales în mod 

democratic de către săteni a avut putere de a lua 

decizii la care locuitorii trebuiau să se supună și 

inclusiv învățătorul român din localitate trebuia 

să depună jurământ de fidelitate în fața lui.
 În al treilea rând, protocolul de față ne 

atestă faptul că, deși județul Satu Mare a rămas 

în afara teritoriului controlat de Consiliul 

Dirigent, ales la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918, 

și de armata română, consiliile locale aduceau la 

îndeplinire dispozițiile emanate de la forul 

central de putere românesc de la Sibiu, unde și-a 

avut prima dată sediul guvernul Transilvaniei. 

Se face referire la ordinele Consiliului Dirigent 

în privința schimbării directorului maghiar de la 

școala de stat, la introducerea limbii române în 

școala de stat și la reînceperea cursurilor școlare, 

suspendate încă din anul 1918, odată cu 

izbucnirea epidemiei de gripă spaniolă și a cărei 

virulență scăzuse la începutul anului 1919.
 În al patrulea rând, protocolul este 

important deoarece ne demonstrează că încă 

înainte de adoptarea de către Consiliul Dirigent a 

decretelor-lege privind preluarea școlilor de stat 

și comunale maghiare în localitățile unde ele se 

creaseră în anii anteriori, locuitorii români ai 

Mădărasului au hotărât preluarea școlii de stat 

maghiare din localitate (creată încă din anul 

1897) și românizarea ei prin introducerea limbii 

române ca limbă obligatorie de învățământ, 

preluarea școlii cu tot inventarul și numirea unui 

director român. 
 Și, nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm 

principiile democratice care stăteau la baza 

activității Consiliului Național Român și 

spiritual de colaborare care caracteriza 

activitatea lui. Pentru rezolvarea problemelor 

învățământului, se ia legătura cu președintele 

C
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Consiliului Național Maghiar - Șvăbesc din 

localitate. Amintim că în localitatea Mădăras 

locuiau aproximativ 1490 de români, 17 unguri, 

205 germani, 40 de evrei și 59 alții (statistica este 

din anul 1920). Deci, Consiliul Național Român 

a ținut seama și de opinia celui maghiar, ceea ce 

reprezintă o dovadă a profundului democratism 

ce a caracterizat activitatea acestor organe de 

conducere alese de populația localităților.
 Specificăm că documentul se află în 

dosarul 315/1897, la filele 75-76, din Colecția 

Documente ale instituțiilor ecleziastice. 

Protocol

 Luat în ședința Consiliului Național 

Român din Mădăras la 9 ianuarie st<il> n<ou> 

fiind de față toți membrii consiliului.
 Prezidele aduce la cunoștința C.N.R., că 

întrucât împrejurările s-au schimbat radical 

aducând războiul mondial o nouă situație - 

eliberarea tuturor națiunilor oprimate și 

subjugate - este în drept a se îngriji și de 

învățământul în școala de stat.
 Espune, că Domnul Ioan Péreny până aici, 

director docente la acea școală, întrucât nu 

posede limba română chiar și prin ordinațiunea 

Ministerului de Instr<ucție> ung<uresc> este 

absolvat de la conducerea școalei din întrebare 

dar în tenoarea ordinațiunilor Marelui Sfat 

Naț<ional> Român și resp<ectiv> a Ministrului 

Român de Culte și instr<ucțiune> publică, 

Cons<iliile> N<aționale> R<omâne> sunt 

îndatorate să se îngrijească de învățământ în 

școalele de stat – care nu pot să fie decât în limba 

română – și în urmare propune, că tot după 

Sf<ânta> Sărbătoare a Botezului Domnului, 

adecă 20 ian<uarie> st<il> n<ou> să se înceapă 

învățământul și în școala de stat, cu atât mai 

vârtos că motivul sistărei prelegerilor: gripa 

spaniolă, a încetat cu desăvârșire, iar antistia 

comunală trăgănează în mod de neînțeles 

înștiințarea organelor competente în această 

direcție pentru constatarea adevărului.
 Pentru delaturarea acestui rău și pentru 

interesul obștesc, președintele solicitează 

începerea învățământului în școala de stat, cu 

atât mai mult că elevii vor primi instrucție în 

dulcea lor limbă românească - de ce stăpânirea 

noastră de până acum, împotriva principiilor 

pedagogice și împotriva tuturor drepturilor 

deăcești (de învățare n.n.) omenești și firești ne-a 

despoiat cu desăvârșire. 
 Cere și propune că edificiul școlar cu toate 

înzestrările școlare în coînțelegere cu M<ult> 

On<oratul>Domn pleban de rit latin ca 

preș<edinte> a Sfatului Național Maghiar-

German, ca fost president al curatorului școlar să 

fie predate pre lângă inventar D<omnu>lui 

învăță tor  … Gyenye care va conduce 

învățământul în acea școală. După ce mai înainte 

va depune jurământul de fidelitate Sfatului 

Național Român.
 Cons<iliul> N<ațional> R<omân> 

salutând sositul soarelui dreptății – primește cu 

unanimitate propunerile prezidentului – și îl 

provoacă că realizarea acelora să o și 

înfăptuiască cu toate mijloacele și puterea ce le 

are.
 Producenții și res<pectiv> cultivatorii de 

tutun cer hotărârea C<onsiliului> N<ațional> 

R<omân> referitor la tutunul ce ar trebui să-l 

transpună la Sătmar, cu atât mai vârtos că 

elementele revoluționare și rebele îi amenință 

greu și sunt espuși să le fie ridicat întreg coantul 

de tutun prin acele elemente grozav de 

turbulente.
 C<onsiliul> N<ațional> R<omân> stând 

și el sub forța nesigură a împrejurărilor oprește 

predarea tutunului și hotărăște ca acela să fie 

vândut cu prețul maximal de 10 (zece) 

cor<oane> exclusive poporului din comună. 

Pentru trebuința unui om să fixează 5 kg. Acest 

coant îl va câștiga unul fiește carele prin un bilet 

eliberat și subscris prin prezidele C<onsiliului> 

N<ațional> R<omân> recomendu-se și 

producentul de la care îl va cumpăra cu prețul 

maximal de mai sus.
 Dreptul de a se de provedea cu coantul de 

tutun … îl are fiește carele membru de familie 

fumător și maioran (major).
 Cu verificarea protocolului se esmit Ion 

Szilagyi și Georgiu Genye.
 D<at> c<a> m<ai> s<us>.
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Pintea	Viteazu-i	al	tuturor	românilor

Conf.	Univ.	dr.	Col.	(r)	Aurel	V.	DAVID

     Cine-o fost Pintea de locu și de feliu?

Țara Maramureșului și a Lăpușului au 
un trecut fascinant, dar zbuciumat și plin de 
legende și de mituri. Legendele și-au extras 
esența din faptele unor oameni uriași în trup și 
spirit, iar miturile și-au avut obârșia, de cele mai 
multe ori, în realitatea trăită de generații de 
băștinași în sucesiunea lor firească. Astfel de 
adevăr s-a născut și a înflorit împrejurul celui 
care a fost haiducul PINTEA - pe numele său de 
familie și de botez Cupșa Grigore (Gligor), 
căruia poporul i-a spus Pintea - semnificând Cel 
Măreț, Luptător pentru dreptate, Viteaz 
nebiruit. Numele —PINTEA (corect PINTE) a 
fost dintru început un atribut, o poreclă de 
sorginte geto-dacică, dată unor semeni 
însemnați, în spiritul neamului din străvechime, 
pentru a sublinia, a apăra și a întări cu pecetea 
memoriei neamului o trăsătură definitorie de 
caracter: 

„Foaie verde lemn dubit
Vestea-n ţară a ieşit

De-un viteaz nebiruit 
Care Pintea e numit,

De-un viteaz afar din seamă
1 Pe care Pintea mi-l cheamă...”

Porecla, exprimând Măreție și Putere, a 
fost moștenită în familiile Cupșa și Bota din 
satul Măgoaja, din străvechea Țara Lăpușului. 
Această poreclă, devenită nume, a intrat în 
conștiința românilor din părțile ardelene ale 
Sătmarului, Maramureșului, Sălajului, 
Lăpușului, Năsăudului, dar și ale Dornelor 
moldovene. Generația vremii sale i-a cântat și 
slăvit faptele de vitejie, iar generațiile care au 
urmat tragicului său sfârșit au crescut, din 

 2copilărie, cu poveştile despre haiducul Pintea.  
Multă vreme nu s-a știut nici unde s-a născut, nici 
unde a murit, semenii săi fiind convinși că 
„Pintea-i păstă tăt”.

Despre Cupșa Grigore (Gligor) se 
afirmă, de obicei, că s-a născut în jurul datei de 25 

 3februarie 1670,  în satul Măgoaja (ung. 
Hollómezö) din Țara Lăpușului (comitatul 

Solnoc-Dăbâca). Acest sat a fost întemeiat de 
nobili maramureşeni - trei frați din neamul Cupşa 
din Budeşti -, care au migrat în Țara Lăpușului. 

 4În anul 1584, aceștia au întemeiat satul Cupşeni,  
dar, neînțelegându-se între ei, unul a rămas pe 
loc, altul a mers mai departe și s-a oprit la 
Măgoaja (Hollómezö), iar al treilea a mers și mai 
departe, spre sud, așezându-se în satul Mikola 
(Nicula).

De asemenea, se acceptă, îndeobște, că 
Pintea a fost fiul lui Cupşa Pintea -  mic nobil din
Măgoaja  precum şi al Mălinei, provenită dintr-o ,
familie de țărani liberi de pe Valea Izei. Potrivit 
tradiției, după mamă, Pintea se înrudea cu 
familia Bota, înnobilată în anul 1607. Există și 
păreri potrivit cărora părinții săi au fost țărani 
iobagi pe moșia castelanului Șandor de 
Măgoaja (Hollomezö).

Tot potrivit tradiției, Pintea a mai avut un 
frate - pe nume Alexa (Alex) - care a deținut nişte 
case la hotar în Poiana Cocului, numite „căsile 
Cupşanului“, precum și o soră - pe nume 
Anghilina (Varvara) -, care la vârsta de 15 ani l-a 
însoțit pe Pintea în codru, fiind alături de el până 
la moartea sa năprasnică.

Adevărul istoric, bazat pe dovezi certe, 
relevă faptul că înaintașii săi primiseră titluri 
nobiliare de la principii Transilvaniei Sigismund 
Báthory, Sigismund Rákóczi și Gabriel 
Bethlen.

Pintea - zis Viteazu -, s-a născut, 
probabil, în anul 1660, ca fiu al lui Gheorghe 
Cupșa din Măgoaja - ajuns pușcaș în oastea 
Principatului Transilvaniei, primind numele de 
botez Grigore (Gligor). Originea lui a fost 
păstrată în tradiție, oamenii locului știind că 
„neamu lui Pintea se trage din Cupșa, care-s 
viniți din vechime aici de la Cupșăni, aproape de 

 5Târgu Lăpușului”.  Această tradiție a fost 
confirmată de cea păstrată în satul Budești (jud. 
Maramureș), care susține că Pintea s-a născut în 
Măgoaja, de unde a ajuns la Budești, ca pribeag, 
a slujit câțiva ani la un nemeș, pe nume 

 6Todoranu, „ș-apoi a plecat di-o haiducit”.  De 
aceea, în memoria oamenior din Budești, Pintea 

1.
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a rămas și ca „Pintea Pribeagu”. 
Pintea a fost, deci, ardelean prin 

naștere, după cum a rămas încrustat în versurile 
unei balade, care a păstrat vie originea lui, 
răspunzând la o întrebare care a străbătut apoi 
veacurile: 

„De unde-i Pintea de feliu
 7Din Măgoaja dela Ardeliu”.

În documentele cancelariei comitatense, 
Pintea a fost numit Pintye de Hollomezö sau 
Hollomezei Pintye úr - adică domnul Pintea de 
Hollomezö –(numele unguresc al satului 

 8Măgoaja).  În documentele emise de autoritățile 
austriece, a fost numit Cupșa Pintea și Simion 
Pintea.

În privința originii sale, coexistă, până 
astăzi, două versiuni: 

a). istorici din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea au ajuns la concluzia că Pintea a fost 
originar din părţile Lăpuşului, respectiv din satul 
Măgoaja, deci a fost ardelean:

- învățătorul Vasile (Vasiliu) Rebreanu 
(tatăl lui Liviu Rebreanu), care a deschis seria 
cercetărilor în cazul Pintea Viteazu, a scris: 
„Şt�ţ� Domn��le voastre c�ne a fost P�ntea? Un 
căp�tan de hoţ� d�n vremea cea vech�tă…S-a 
născut în comuna vec�nă cu Lăpuşul Unguresc, 

 9Măgoag�a (Hollomezö)“;

- Ioan Pop Reteganul (prozator, 
publicist și folclorist) a întreprins primele 
cercetări științifice „la faţa locului”, adică în 
Măgoaja, pentru a afla cine a fost Pintea 
Viteazu; în „Amintiri de călătorie“, a susținut că 
Pintea era „descendent din familia nobiliară a 
Cupşenilor din fostul judeţ Someş”, și că era 
„născut în Măgoaja aproape de oraşul Dej, 
localitate aşezată la poalele unor coline 
aparţinătoare Munţilor Lăpuşului”; acesta a 
afirmat că „numele lui a fost Pintea Cupşia, 
vasăzică era din o familie fruntaşă din 
Măgoaja“, constatând că „măgojenii sunt făloşi 

10de a număra dintre ei pe un Pintea Viteazul…;

- Nicolau Nilvan (jurist și militant 
cultural) a confirmat că: „După tradiţiune, 
Pintea Viteazul s-a născut în comuna Măgoaja, 
în comitatul Solnoc-Dobâca“, adăugând însă că 
rămânând orfan „a fost crescut de familia Raţ din 

11Pitiritea“;
- Gavril Hango, paroh în Măgoaja 

(originar din acest sat), a indicat, pe baza 

„tradiţiei populare“ și a confirmării din partea 
unor locuitori ai satului, casa unde s-a născut 
Pintea, precum şi casa Stupului (bocotanul / 
bogătanul la care a servit Pintea, adică unde a 
fost slugă); potrivit relatării sale, casa se afla în 
partea de jos a satului (de la biserică spre miază-
zi), era zidită din bârne de fag şi acoperită cu paie; 
avea trei încăperi (o tindă, o odaie de locuit şi o 
cămară fără ferestre); cămara avea o uşă care 
dădea în dosul casei (pentru vremurile când 
veneau turcii şi tătarii), adică o uşă de scăpare.

b). alți istorici afirmă, fără sprijin pe 
documente scrise, că Pintea a fost originar din 
Budești, deci a fost maramureșean, coborâtor 
din familia nobilă Pinte din Budeşti. Astfel, în 
anul 1900, Ioan Mihaly de Apşa afirma că: 
„Pinte, familie nobilă din Budeşti, şi-a produs 
nobilitatea sa înaintea comitatului în anii 
1763–1768. Din această familie s-a tras vestitul 
Gregoriu Pintea, eroul baladelor populare 

 12(+1703)“.  Acest fapt a fost susținut de balade și 
cântece maramureșene, care-l prezintă pe 

 13haiducul Pintea ca fiind de-al lor.  

2. Copilăria legendară a lui Pintea

Despre copilăria lui Pintea au rămas 
firave relatări ulterioare, auzite de la cei bătrâni și 
transmise cu adăugiri sau omisiuni din generație 
în generație, fără susținere documentară scrisă. 

Tatăl, Cupșa Gheorghe (zis Pintea), a 
trăit evenimente care și-au pus amprenta asupra 
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evoluției Transilvaniei. Precum se știe, după 
eșecul expediției militare din Polonia a 
principelui Gheorghe Rákóczy al II-lea, în 7 
octombrie 1658, Înalta Poartă l-a numit ca 
principe al Transilvaniei pe Acațiu Barcsay - 
român trecut la calvinism. Acesta a primit 
condiționat tronul, urmând să abdice în cazul în 
care Gheorghe Rákóczy al II-lea ar fi intrat iarăși 
în grația turcilor. Acațiu Barcsay și-a plătit 
datoria față de turci cedând sultanului Banatul de 
Lugoj-Caransebeș, care a fost alipit Pașalâcului 
Timișoara. În 29 septembrie 1659, Dieta 
Transilvaniei l-a reales principe pe Gheorghe 
Rákóczy al II-lea, dar sultanul l-a respins, sărind 
în ajutorul lui Acațiu Barcsay. Paşa din Buda s-a 
deplasat cu oastea sa în Transilvania, iar la 22 mai 
1660 s-a ciocnit într-o bătălie la Gilău cu oastea 
Transilvaniei. Aceasta a fost înfrântă, iar 
Gheorghe Rákóczy al II-lea, grav rănit, a fost 
silit să se retragă la Oradea, unde în scurt timp a 
murit. Pe tronul principatului Transilvaniei a fost 
restabilit Acațiu Barcsay. Nu știm în oastea cărui 
principe a luptat nobilul Cupșa Gheorghe - zis 
Pintea - din Măgoaja.

În vara anului 1660, turcii au asediat 
cetata Oradiei. Istoricul Maurizio Nitri afirmă 
că în apărarea cetăţii s-a aflat şi o companie de 
s o l d a ţ i  n u m i ţ i  „ z e m e n y i ”  ( s e i m e n i ) , 
„descendenţi din traci, oameni foarte îndrăzneţi 

 14şi războinici”.  Între aceşti „traci” s-au aflat 
ofiţerii români Ioan Raţ - vicecăpitanul cetăţii, 
precum şi locotenenţii Ştefan Manc�ul, Petru 
S�lag�, Petru T�nod�, Frans�sc Sarca, Ştefan 

 15Cra�n�c, N�colae Fodor ş� Ioan Bot.  În 27 
august 1660, după un asediu greu, care a durat 46 
de zile, turcii au reușit să cucerească cetatea, 
datorită unei trădări, și să instaleze acolo sediul 
unui pașalâk.

În principatul Transilvaniei, Dieta n-a 
putut plăti impozitele mari care i-au fost impuse 
de Acațiu Barcsay, s-a revoltat împotriva 
acestuia şi l-a înlocuit cu Ioan Kemény. În 
confruntarea care a avut loc lângă Ormeniș, 
Acațiu Barcsay a fost învins, iar în 31 decembrie 
1660 a abdicat și i-a absolvit pe susținătorii săi de 
jurământul de supunere. Însă, a fost luat prizonier 
și condamnat la închisoare în fortăreața Chioar 
(Kövár), dar în primele zile ale lui 1661, în timpul 
escortării spre locul de detenție, a fost ucis, 
împreună cu fratele său.

În vara anului 1661, o oaste turcească a 

pătruns în Transilvania, l-a pedepsit pe Ioan 
Kemény, silindu-l să cedeze tronul Principatului 
în favoarea principelui ungur Mihai Apafi, în 
vârstă de 29 de ani. În 14 septembrie 1661, pe 
tronul princiar a urcat Mihai Apafi I, fiind ales de 
nobilimea ardeleană cu acordul Imperiului 
Otoman, ca rival al lui Ioan Kemény, susținut de 
Habsburgi. În ianuarie 1662, Ioan Kemény a fost 
ucis în bătălia de la Seleuș (Nagyszőllős), astfel 
că Mihai Apafi I a rămas conducătorul 
necontestat al principatului Transilvaniei.

După cucerirea Oradei de către turci, 
țăranii au părăsit satele din zonele deschise și s-au 
refugiat în păduri și mlaștini, formând grupuri de 
haiduci (hajdú). Principele Transilvaniei, Mihail 
Apafi I i-a sprijinit pe curuți (ung. kuruc = 
haiduc), care au început lupta pentru alungarea 
austriecilor din teritoriile Ungariei ocupate. 
Acesta a înrolat în oastea Principatului, chiar de 
la începutul domniei, mulți români, cărora le-a 
promis libertate și nobilitate. Astfel, în oastea 
Principatului Transilvaniei s-au înrolat mulți 
români lăpușeni și chioreni, devenind îndeosebi 
puşcaşi în cetatea Chioarului. Pentru servicii 
credincioase, au fost înnobilați oșteni care s-au 
distins în luptă, libertini, puşcaşi, boieri sau chiar 
iobagi.

Nobilii români din Măgoaja s-au 
remarcat prin servicii credincioase față de 
principele Mihail Apafi I. Pentru aceasta, în anul 
1666 au fost reconfirmate titlurile nobiliare 
pentru - Gheorghe Cupșa (tatăl lui Pintea!), 
precum și pentru - Teodor Bota (unchiul său!). 
Despre - Gheorghe Cupșa - zis Pintea -, se afirmă  
că a pierit în luptele cu turcii sau cu tătarii. Acest 
eveniment s-ar fi putut petrece în decembrie 
1668, când trupe turcești, având tabăra în 
pașalâkul de la Oradea, au atacat așezările din 
comitatele Crasna și Solnocul de Mijloc și au 
ucis o parte a populației orașului Zalău. Astfel, 
Grigore (Gligor), fiul său, rămas orfan, și-a 
câștigat cu greu existența, fiind obligat să intre ca 
slugă la acel Stupu, localizat în Măgoaja sau 
Peteritea (Pitiritea, comitatul Solnok-Dăbâca), 
Budești (comitatul Maramureș) sau Groși 
(comitatul Maramureș) sau Cheud (comitatul 
Solnocul de Mijloc).

În tradiția satului Măgoaja se spune că 
Pintea a rămas orfan și a fost dat de slugă (o 
slujit) la un anume bogătaș, pe nume Stupu, care 
a trăit în Măgoaja, fiind poreclit astfel fiindcă era 
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„bogat ca un stup”.
NOTĂ: Bătrânul Petruț Petre din 

Măgoaja povestea pe la mijlocul secolului al 
XX-lea: „Iel o slujit la Stupu. Umbla la plug cu 
4 boi, da nu putea vorbghi nimic. Cînd o fost 
într-o zî după paști, bătrânul Stupu cu baba s-au 
dus la bisericî. Acasî aveau și o slujincî. Șî dacî o 
vinit de la bisericî, slujnica a spus babii și vîjului 
(bătrânului, n. ns.) că o șuerat Pintea, care pînî 
atunci era mut; di nu vorbghe și nu fluiera. Ș-
apoi l-o chemat la prânz. Și dacă o prînzît, 
Pintea li-o spus: «No, bade, c-acu mi-o vinit 
vremia sî mă duc». Și s-o dus la Baia Mari. Da 
înainti de a pleca i-o spus: «Badi, cân oi vini cu 
ortacii mii sî belești boul cel sur». După o vremi, 
s-a întors ș-o strigat din dealul Cornii, și 
bătrânu o belit bou și l-o pus la hiert. S-o așăzat 
cu ortacii lui, ș-o mâncat tot bou. Apoi o zîs către 
slujnicî: «du-ti șî adîmi blidu cari l-ai pus lângî 
corlan». Și i-a adus blidu din lemn di după 
corlan. I l-o împlut di trii ori cu galbini, 
spunându-i: di tri ori mi l-ai spălat, di tri ori țî-l 
umplu. Dacă-l spălai de mai multe ori, diatâtea 
ori ți-l umpleam». Apoi s-a suit pi cai ș-o plecat 

 16cu toții la Baia-Mari”.
Tradiția despre copilăria lui Pintea a 

născut o baladă, horită de românii din valea 
Lăpușului până după mijlocul secolului al XX-
lea. În aceasta se confirmă că Pintea a fost slugă 
la un bogătaș pe nume Stupu, fără să-l 

17localizeze:
Foaie verde-a nucului,

La curţile Stupului,
Stupului, bogatului,

Cine oare că-mi slujea,
Cine toate le făcea?
Era Pintea cel tăcut,
Dar la minte priceput
Era Pintea cel voinic,
În năcaz trăit de mic.

Un crâmpei din copilăria lui Pintea a fost 
păstrat într-o legendă care a circulat în satul 
Cheud din valea Someșului sălăjean, din 
apropierea Porții Someșului (Strâmturi). 
Potrivit acestei legende, Stupu a fost un om 
bogat, care a trăit în satul Cheud, atestat în anul 

 181475, în vremea regelui Matei Corvin.
NOTĂ: Conform legendei, „Pintea a 

fost un copil sărac, din părţile Chioarului, care 
a umblat din sat în sat pentru a intra slugă şi a-şi 
câştiga traiul. Aşa a ajuns şi în Cheud, 
întrebând din casă-n casă dacă are cineva 

nevoie de el. Sătenii l-au trimis la primar 
(birău), un bătrân care datorită bogăţiei sale era 
poreclit „Stupu”. Acesta avea casa, gospodăria 
anexă şi ograda sub Coaste (unde ulterior va 
locui familia străbunicii şi bunicii mele 
dinspre mamă; deasupra curţii s-a aflat, până 
în anul 2007 un nuc uriaş, pe care mama îl 
numea „nucul Pintii”, care s-a rupt în două în 
timpul unei furtuni puternice, însoţită de vânt 
năprasnic, după care a fost tăiat şi n-a mai 
rămas decât amintirea lui).

Soţia primarului (birău), care nu avea 
copii, l-a îndrăgit, căci era chipeş şi harnic, 
sperând că Pintea va rămâne <de suflet> la ei, 
toată viaţa. Pintea nu a fost folosit la muncile de 
pe lângă casă, căci pe atunci fiecare sătean era 
obligat <să dea o zi birăului>, adică să lucreze 
gratuit o zi din an pentru primarul satului. 
Astfel că Pintea s-a ocupat cu păşunatul boilor 
şi vacilor în poenile dealurilor din apropiere, 
<Săcături>, <Dealul Mare> şi <Icubula>. Aşa a 
făcut slujbă vreme de peste 12 ani. Stătea acolo 
în vârfurile dealurilor cu săptămânile, fără ca 
stăpânii lui să întrebe ce face acolo. El aduna 
boii din dealul <Săcăturilor> doar toamna 
târziu sau când primea poruncă de la <Stupu> 
pentru a-i folosi la diferite munci. Într-o zi, soţia 
<Stupului>  i-a spus Pintii să aducă din deal o 
pereche de boi pentru a aduce cu ei lemne din 
pădure pentru foc, pentru că trebuia să facă 
mâncare la oamenii din sat pe care-i avea la 
lucru. Pintea i-a spus <Stupoaiei> că nu-i 
nevoie de boi, căci în fiecare seară va aduce el 
cu spatele câte un trunchi de copac. Pintea se 
făcuse un uriaş şi oamenii nu pricepeau cum de 
arăta aşa de voinic, în comparaţie cu alţi feciori 
din sat.

În seara aceleiaşi zile, în timp ce erau la 
cină, cei doi bătrâni au auzit un zgomot în 
<ocol> (curte, n. ns.). Au ieşit din casă şi au 
văzut că Pintea adusese în spate un trunchi de 
gorun, cu rădăcini cu tot. Bătrânii s-au speriat 
de puterea lui, dar au tăcut, i-au mulţumit, însă, 
în taină s-au sfătuit cum să scape de el. Pintea 
dormea într-o cameră alăturată, după cuptor, şi 
cei doi bătrâni au observat că umbla cu aceeaşi 
cămaşă, nevoind să o lepede de pe el pentru a fi 
spălată. În acea seară l-au pândit printr-o 
crăpătură a uşii, să vadă ce face înainte de 
culcare. Astfel au observat că după ce şi-a scos 
cămaşa, pielea sclipea pe el ca pe şarpele de 
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casă. Atunci cei doi bătrâni s-au speriat de-a 
binelea, căci ei nu ştiau că Pintea purta o 
cămaşă de zale pe sub cămaşa de pânză. Fiindu-
le frică de el, femeia <Stupului> i-a spus a doua 
zi că a venit vremea să-i plătească pentru toată 
munca lui, întrebându-l ce pretenţii are. Atunci 
Pintea, simţind frica bătrânilor, a replicat:„Eu 
am mai mulţi ortaci acolo în deal. Nu-mi trebuie 
nici o plată, că aţi fost oameni buni şi aţi avut 
grije de mine. Dar, când voi vini în sat cu ortacii 
mei, să-mi daţi cel mai bun junc să-l tai”. 
Bătrânii s-au învoit, şi-au luat rămas bun de la 
Pintea, care a urcat pe <Coaste>, apoi s-a făcut 
nevăzut. 

După puţin t imp,  de pe creasta 
<Coastei> cei doi bătrâni au auzit nişte chiote. 
Au ieşit în ocol şi mare le-a fost mirarea când au 
văzut coborând 12 feciori, nebărbieriţi şi 
nespălaţi, cu hainele rupte, cu paloşe la brâu şi 
cu „flinte”, fiecare având câte o căldare în 
spate. Între ei se afla şi Pintea, care <le-a dat 
bineţe> celor doi bătrâni, le-a spus să nu le fie 
frică, după care a cerut plata: „Am venit după 
plată. Vă mai ţineţi de cuvânt?” <Stupu>, care 
avea acum alt copil de slugă, l-a trimis pe acesta 
în deal, a adus de acolo cel mai frumos junc. 
<Ortacii> l-au tăiat sub acel nuc uriaş, apoi o 
parte din carne au prăjit-o în acele căldări şi şi-
au făcut merinde.

Spre seară au plecat cu toţii pe unde au 
venit, iar Pintea şi-a luat rămas bun, spunând: 

„Pe mine n-o să mă mai vedeţi. Să nu vă 
fie frică. De aveţi a vă teme de cineva, să trimiteţi 
vorbă, căci vin cu ortacii mei să vă apăr”. Nu 
peste mult timp a sosit acolo <potera>, dar 
haiducii se făcuseră nevăzuţi. Acel <Stupu> a 
avut apoi mult de suferit, fiind acuzat că a 
ascuns <tâlhari de codru>.

O tradiție păstrată în satul Pitiritea 
(menționat documentar în anul 1467) spune că 
Pintea, fiind orfan, a stat o perioadă de timp la o 
rudă înstărită, pe nume Raț (Rațiu), tot un fel de 
Stupu, care îl exploata ca pe o slugă, gândindu-se 

 19cum să scape de el pentru a-și însuși moștenirea.  
Însă, după informaţiile lui Vasile Rebreanu, 
Pintea ar fi fost „servitor mai întâi în comuna 

 20Groşi“, după care s-ar fi haiducit.
Deci, cele mai multe amintiri despre 

copilăria lui Cupșa Grigore (Gligor), păstrate în 
tradiția locului, susțin că el a rămas orfan de tată, 
fiind nevoit să devină slugă la un bocotan pe 

nume Stupu, localizat în Măgoaja sau în alte sate 
din zonă. Există și păreri potrivit cărora, fiind fiu 
de nobil, a fost dat la studii mai înalte, absolvind 
Colegiul de la Aiud. 

Despre Cupșa Grigore (Gligor) din 
Măgoaja, înnobilat în anul 1689 sub numele de 
Gregor Pintye de Măgoaja, numit în documente 
ale cancelariei habsburgice Cupșa Pinte sau 
Simion Pintea, s-a scris mult, din poziții adeseori 
contrare, fără să ofere măcar portretul real al 
acestuia. 

Cum arăta Pintea?
Chipul lui Pintea n-a fost imortalizat în 

timpul vieții lui prin pana vreunui romancier sau 
poet, nici prin pensula unui pictor sau zugrav ori 
prin dalta unui sculptor.
 Imaginea lui Pintea a fost reconstituită 
după îmbrăcămintea care-i trăda originea nobilă 
(mic nobil, în fapt om liber, numit oficial nemeș, 
iar de către popor, cu bucurie tristă, nobil de șapte 
pruni sau nobil de-o casă și sărac de șasă). 
Potrivit tradiției, Pintea a fost un „domn chipeş”, 
în floarea vârstei, cu barbă sau fără barbă. 

Pintea Viteazu' 
(sculptor Ioan Marchiş).
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Ca nemeș, putea fi îmbrăcat cu dolman de 
postav colorat, cu pantaloni strâmţi, cizme cu 
carâmb i pinten, cu blană de lup cu nasturi din ş
argint auriţi i căciulă de jder, căma ă subţire ş ş
brodată, completată de o năframă legată în jurul 
grumazului.

Ca haiduc, lui Pintea nu-i lipseau cușma 
mițoasă, dacică, sumanul (guba) de oaie sau 
capră cu blana pe dinafară, cioareci de lână sau de 
cânepă topită, precum și opinci în picioare. 
Pintea era înarmat cu puşcă (flintă) de tip nou, de 
fabricație austriacă, înzestrat cu un buzdugan 
(aidoma celui păstrat la Chiuzbaia, cu egreta 
păstrată de judele Alexa din Lăpuş) și protejat 

de cămașa de zale.
Într-o schiţă, portretul lui Grigore 

 21Pintea ar fi următorul:  un bărbat înalt de 
aproape 2 metri, cu haine de domn, un fel de 
ţinută militară, cu cingătoare în care avea sabia, 
sabia, cu cizme de piele şi pinteni, însoţit de un 
oștean vânjos și devotat, care-i purta cuferele cu 
obiecte personale.

Pintea Viteazu nu este doar al 
maramureșenilor, sălăjenilor, codrenilor, 
lăpușenilor, chiorenilor, năsăudenilor ori 
dornenilor, ci al tuturor românilor. Pentru ei a 
luptat, s-a jertfit și s-a înălțat la Cer.
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Generalul	Stan	Poetaș,	
un	nume	astăzi	uitat	(II)

      uptele de la Atachi şi Hotin

După ce îi pacifică prin forţă pe bolşevicii 
ruşi la Mihăileni, în ianuarie 1918, soldaţii 
generalului Stan Poetaş, după intrarea în 
Basarabia şi unirea cu România, primesc ordin să 
a s igu re  f ron t i e ra  Ni s t ru lu i  împo t r iva 
incursiunilor bandelor bolşevice ce încercau să 
răscoale populaţia pentru a smulge de la România 
această frumoasă provincie. În vara lui 1918 a 
fost linişte, datorită ocupaţiei germane şi austro-
u n g a r e  a  s u d u l u i  U c r a i n e i ,  d a r  d u p ă 
dezintegrarea acestor armate, în urma înfrângerii 
din războiul mondial, bolşevicii se fac din nou 
stăpâni pe regiune. Românii intră în judeţul 
Hotin, ce fusese iniţial ocupat de austro-ungari, 
stabilind frontiera pe Nistru.

Printre cei însărcinaţi cu paza acestei 
frontiere a fost şi generalul Stan Poetaş, care 
comanda Brigada 17 infanterie, de la Atachi până 
la pichetul de grăniceri Vadul Roşcov, de unde se 
continua cu Brigada 18 infanterie, condusă de 
generalul Gheorghe Dabija, cel care va lupta mai 
târziu împotriva ungurilor şi va scrie una dintre 
cele mai complete lucrări despre războiul 
României, în patru volume, Armata română în 
războiul mondial (1916 – 1918). În subordinea 
generalului Stan Poetaş acţionau Regimentul 3 
roşiori şi Regimentul 34 infanterie, având în 
rezerva subsectorului batalioanele 2 şi 3 din acest 
regiment.

Pentru a înţelege mai bine cauzele 
sprijinului local de care s-au bucurat bolşevicii în 
cursul acestui atac nu numai din partea populaţiei 
ucrainene din regiune, ci şi din partea unor 
elemente din populaţia locală moldovenească, 
trebuie făcută o mică paranteză explicativă. Valul 
revoluţionar rusesc din toamna lui 1917, când 
bolşevicii lui Lenin au cucerit puterea, a venit cu 
lozinci foarte pe placul tuturor. „Pace şi pământ!” 
era lozinca lui Lenin, din care nu s-a materializat 
nimic, nu a fost nici pace, în ideea de a răspândi 
prin forţă pe tot globul ideologia comunistă, dar 
nici pământ, acesta fiind confiscat şi create 
colhozurile, iar ţăranii care se opuneau erau ucişi 
sau deportaţi în lagărele din Siberia. Până şi forţa 
de bază a bolşevicilor, marinarii răsculaţi din 

fortăreaţa Kronstadt, în 1921, când au înţeles că 
au fost păcăliţi de Lenin, s-au revoltat, doar 
pentru a fi zdrobiţi şi supravieţuitorii executaţi de 
Armata Roşie. Aşa a învins bolşevismul în Rusia.

Au fost şi în Basarabia astfel de bolşevici, 
păcăliţi de propaganda lui Lenin, care spunea că 
odată cu Unirea cu România, basarabenii vor 
intra în robia boierilor români, pierzând toate 
cuceririle revoluţionare obţinute în 1917 şi 
începutul lui 1918 sub conducerea Sfatului Ţării. 
Unii dintre ei au acţionat în cadrul bandei lui G. I. 
Bărbuţă, basarabean din Călăraşi, care a trecut 
Nistrul ocupând Atachi.

Descrierea luptelor ce urmează este 
preluată din cartea lui Costin Scurtu, Armata 
terestră română din Dobrogea (1829 – 1919), 
apărută la Editura Muzeului Marinei Militare 
Române în 2008. 

Având în vedere caracteristicile Nistrului, 
existau trei sectoare favorabile de trecere, 
respectiv Zveniec – Hotin, Berezovo – Lămăcuiţi 
şi Moghilev – Atachi. Informaţii despre 
intensificarea pregătirii inamice pentru trecerea 
Nistrului au sosit inclusiv în ziua de 5/18 ianuarie 
1919, fapt care a intensificat activitatea de 
prevenţie la frontieră a detaşamentelor de pază şi 
patrulare. În noaptea de 6/7 ianuarie 1919 (19/20 
ianuarie stil nou), la ora 3:40, bandele bolşevice 
au trecut Nistrul în număr mare şi au atacat 
trupele române din zona Atachi, între satele 
Călăraşi şi Verzani. Companiile 11 şi 21 grăniceri 
s-au retras spre satele Ocniţa, Secureni, Briceni şi 
Româncăuţi. În sectorul atacat se afla un 
detaşament compus din două batalioane de 
infanterie şi două baterii  sub comanda 
generalului Stan Poetaş. La orele 9:00 se primesc 
informaţii că bolşevicii au trecut Nistrul şi în alte 
puncte, surprinzând posturile de pe malul râului, 
care au fost atacate şi din spate de populaţia civilă 
răsculată, înarmată. Nu era prea greu să procuri 
arme atunci, erau multe abandonate de ruşii în 
retragere care n-au putut fi strânse în totalitate de 
trupele române, dar multe au fost obţinute şi prin 
contrabandă peste Nistru. Secţia mitraliere a 
Batalionului 1 din Regimentul 34 infanterie ce 
apăra podul de la Atachi este aproape încercuită şi 
nevoită să se retragă. Se opreşte la liziera de sud-

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
L
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vest a satului Atachi, păstrând sub supraveghere 
satele Atachi, Volcineţ şi Calaraşofca. În acest 
timp, generalul Stan Poetaş a dorit să inspecteze 
sectorul din dreapta Batalionului 2 din 
Regimentul 34 infanterie, „deşi i se atrăsese 
atenţia asupra pericolului să nu intre în sat căci 
populaţia e răsculată, ceea ce dânsul nu a voit a 
crede; coboară pe şoseaua Atachi – Calaraşofca 
şi este atacat de populaţia civilă, fiind omorât şi 
cadavrul batjocorit”. În timpul inspectării 
trupelor sale din zona satului Călăraşi avea să fie 
împuşcat de către oamenii din banda lui G. I. 
Bărbuţa. S. Fosu, cel care l-a împuşcat, avea să fie 
judecat şi condamnat la moarte în anul 1929, iar 
G. I. Bărbuţa avea să fie executat la puţină vreme 
de la evenimente de către ucrainenii naţionalişti 
ai hatmanului Petliura, dincolo de Nistru. Ca o 
paranteză, hatmanul Petliura, conducătorul 
naţionaliştilor ucraineni, după ce a fost înfrânt de 
Armata Roşie fapt care a pus capăt independenţei 
Ucrainei, se salvează prin România.

Istoricul Constantin Kiriţescu a scris 
astfel despre moartea generalului Stan Poetaş: „I-
a fost dat să moară, lovit de un glonţ mişel, tras 
din spate, acestui erou legendar al armatei 
române, care la Topraisar, Neajlov şi la 
Mărăşeşti, înfruntase de atâtea ori moartea în 
faţă, în cele mai dramatice momente ale 
războiului nostru”. Comanda trupelor o preia 
colonelul Ion Petrescu, care raportează către 
comandamentul diviziei a 9-a: „domnul general 
mort sau prizonier”.

În timp ce trupele noastre se regrupau 
spre satul Sauca, bolşevicii au pus stăpânire pe 
satele Arioneşti, Unguri, Calaraşofca, Ocniţa, 
Atachi, Volcineţ, Merişofca. Se pregăteşte 
contraatacul românesc, cerându-se restabilirea 
ordinii şi distrugerea bolşevicilor, luând măsuri 
severe, inclusiv contra populaţiunii civile care a 
făcut cauză comună cu ei. La 9 ianuarie, 
Batalionul 7 din Regimentul 13 artilerie şi 
Batalionul 3 din Regimentul 35 au alcătuit 
detaşamentul maior Lascăr, cu misiunea 
respingerii bolşevicilor ce au înaintat spre 
Ocniţa. Au fost primiţi cu foc în localitatea 
Bârnova, dar au preluat iniţiativa şi au respins 
inamicul din sat. Au fost curăţate de elemente 
inamice localităţile Soroca, Lincăuţi, Postova, 
Cvăzdăuţi, Româncăuţi. Colonelul Ion Petrescu 
raportează spre seară respingerea inamicului din 
zona Sauca, continuând înaintarea către Atachi şi 
Codreni pentru distrugerea bandelor bolşevice. 
În lupte grele, au fost reocupate localităţile 

Călăraşi, Atachi şi Volcineţ. La 10 ianuarie, în 
urma rezistenţei inamice îndârjite din satele Ugri 
şi Arioneşti, este necesară aducerea de întăriri 
pentru respingerea inamicului. Către ora 13:00, 
românii dobrogeni din divizia a 9-a au pus 
stăpânire pe înălţimile imediat sud de malul 
Nistrului, nimicind inamicul care a lăsat pe teren 
morţi şi răniţi, un tun şi alte materiale militare. 
Detaşamentul maiorului Butunoiu atacă de la sud 
de-a lungul râului. Bolşevicii scăpaţi, încercând 
să fugă peste Nistru, au fost în mare parte ucişi în 
bărci, iar alţii înecaţi, conform raportărilor 
colonelului Petrescu. Li se pune în vedere 
responsabililor ucraineni din armata lui Petliura 
ca răzvrătiţii să fie împrăştiaţi şi să li se ia 
tunurile, altfel comandamentul român ameninţă 
cu trageri de artilerie contra oraşului Moghilev, 
inclusiv cu proiectile asfixiante. Răspunsul 
ucrainenilor a fost că atacul bolşevic s-a produs 
fără ştirea armatei lui Petliura.

La 11 ianuarie, colonelul Ion Petrescu 
informa: „corpul mult regretatului comandant 
Poetaş l-am dezgropat, depus în sicriu şi l-am 
evacuat spre Sauca”. Înmormântarea va avea loc 
în data de 14 ianuarie 1919, la Soroca.  

Dar bolşevicii nu au renunţat după 
înfrângerea de la Atachi, ci doar au schimbat 
direcţia de atac. La 10/23 ianuarie, bolşevicii au 
atacat puternic spre Hotin, provocând retragerea 
trupelor române copleşite numeric. O parte a 
populaţiei satelor din jurul Hotinului s-a răsculat, 
fiind în legătură cu bolşevicii ucraineni. La fel ca 
şi la Atachi, atrocităţile la care s-au dedat 
bolşevicii au fost de nedescris. Soldaţii români 
capturaţi sunt torturaţi până la moarte, cu ochii 
scoşi şi limbile smulse, sunt atârnaţi în ştreang 
de-a lungul şoselelor. Şeful siguranţei române din 
Hotin este torturat şi aruncat în puţul fortăreţei.

Valoarea forţelor bolşevice era de circa 4-
5000 de oameni, 2-300 de călăreţi şi 8-10 tunuri, 
deci vorbim de efective importante, care îşi 
pregătesc terenul din timp şi acţionează 
coordonat, atât între unităţile proprii cât şi în 
legătură cu agitatorii acoperiţi din teritoriu, nu 
doar bande dezorganizate, fără căpătâi.

Împotriva lor, comandamentul corpului 5 
armată organizează un detaşament sub comanda 
generalului Davidoglu, iar căpitanul Mironescu 
atacă inamicul la Nedebanţi. La 17 ianuarie, 
comandantul Diviziei 1 cavalerie, generalul 
Mihail Schina, hotărăşte declanşarea atacului 
decisiv pentru 19 ianuarie (1 februarie st. n.) 
asupra Hotinului, pe la sud şi vest de oraş, în timp 
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ce o trupă va manevra prin Aristovka, Prigoradok 
şi Atachi spre acest oraş. Detaşamentele 
menţionate, maior Lascăr, căpitan Chiţulescu, 
colonel Petrescu şi maior Bălănescu, aveau 
sarcina, pe lângă respingerea bolşevicilor şi 
restabilirea ordinii, şi cea de poliţie militară, de 
percheziţie şi strângere a armelor şi muniţiilor, 
precum şi investigaţii pentru descoperirea 
liderilor bolşevici veniţi de dincolo de Nistru. 
Avansul trupelor române se făcea prin luptă, 
inclusiv dueluri de artilerie. La 21 ianuarie s-a 
executat foc de artilerie contra concentrărilor de 
bolşevici ce se pregăteau să treacă Nistrul în 
sprijinul capului de pod prin punctul Filimonov - 
Joi, după ce, în prealabil, a tras circa 200 de 
lovituri, împrăştiind taberele bolşevice din satele 
Ladova şi Lasavcea. Până la începutul lui 
februarie, ordinea este restabilită şi inamicul 
izgonit dincolo de Nistru.

 Represalii

Chestiunea represaliilor este una delicată 
pentru orice armată din lumea asta. Tratamentul 
prizonierilor şi populaţiei civile din zona de 
război au făcut obiectul multor tratate 
internaţionale, dintre care cea mai cunoscută şi 
mai des invocată este Convenţia de la Geneva 
încheiată în 1949, care era de fapt o îmbunătăţire a 
altor convenţii încheiate pe rând în 1864, 1906 şi 
1929. Un lucru uitat cu desăvârşire de majoritatea 
celor care o invocă fără să o cunoască este faptul 
că aceasta se referă la protecţia prizonierilor, a 
răniţilor şi a populaţiei civile din zona de război. 
Această convenţie nu se referă decât la trupe 
combatante în uniformă sau care poartă un semn 
distinctiv vizibil care să le distingă ca şi 
combatanţi în una dintre tabere. Nu face nicio 
referire la trupele îmbrăcate în uniforma 
inamicului sau civile care luptă fără vreun semn 
distinctiv vizibil care să-i definească clar ca şi 
combatanţi într-una dintre tabere.

De aceea, americanii, după ofensiva din 
Ardeni, i-au executat pe toţi prizonierii germani 
ce purtau uniforma americană, un lucru nu prea 
amintit în istoriografia americană. Napoleon 
Bonaparte a luat patru mii de prizonieri în 
campania din Egipt, nu avea cum să-i hrănească, 
aşa că a ordonat împuşcarea lor. Francezii şi astăzi 
îl consideră cel mai mare general al lor. 

Şi istoriografia noastră militară are 
lacune, mai ales din timpul comunismului, când 
istoria noastră ne spunea că noi am fost buni şi 

blânzi cu inamicii, chiar dacă ei s-au dedat la 
atrocităţi fără număr contra noastră. Adevărul 
este că lucrurile nu au stat chiar aşa. Dacă am fi 
fost aşa de buni şi blânzi cu prizonierii care s-au 
dedat la atrocităţi contra civililor şi i-am fi 
eliberat pe cuvânt de onoare, a doua zi ne-am fi 
trezit cu ei din nou asupra noastră, practicând 
aceleaşi crime şi atrocităţi, iar rezultatul final ar fi 
fost anihilarea noastră ca neam. Întorsul 
obrazului nu prea se aplică în istoria lumii. Un 
exemplu sugestiv este chiar Ştefan cel Mare (şi 
Sfânt), după cea mai cunoscută biruinţă a sa 
contra tătarilor, cea de la Lipnic (Lipinţi), în anul 
1469, chiar pe locul luptelor din acest articol. 
Incursiunea Hoardei de Aur a fost respinsă după o 
luptă grea, în cursul căreia au căzut prizonieri fiul 
şi fratele hanului. Trebuie menţionat că tătarii 
duceau un război de distrugere totală, în fiecare 
sat ei omorând cu sânge rece întreaga populaţie 
bărbătească şi bătrânii, pe femei şi copii luându-i 
în robie. După această înfrângere a sa, hanul 
trimite o sută de soli pentru a-i cere lui Ştefan să-i 
elibereze fiul şi fratele, precum şi pe restul 
prizonierilor. Ce ar fi trebuit să facă Ştefan, să dea 
curs cererii, să le dea drumul tuturor pentru ca 
anul următor să lupte din nou împotriva lor? El a 
ales altă soluţie, l-a sfâşiat între patru cai pe fiul 
hanului chiar în faţa celor o sută de soli, apoi le-a 
tăiat tuturor celor o sută nasurile, le-a pus într-un 
sac pe care l-a înmânat unuia dintre ei. Pe restul de 
nouăzeci şi nouă i-a tras în ţeapă, după care l-a 
eliberat pe solul rămas, spunându-i că-l va elibera 
pe fratele hanului, deoarece poate va deveni şi el 
han, şi să ştie ce va păţi dacă va mai încerca vreun 
atac contra Moldovei. În timp ce solul fugea 
călare spre est, cu faţa şiroind de sânge şi în mână 
cu sacul cu nasuri, Ştefan a strigat către el: „Să-i 
spui hanului că toţi nenorociţii ăştia traşi în ţeapă 
sunt cu faţa către răsărit!”, aluzie la locul spre 
care se închină mahomedanii. Rezultatul a fost că 
ani buni tătarii nu au mai călcat Moldova.

Ce ar fi trebuit să facă românii după 
atrocităţile descrise ceva mai devreme? Să-i 
elibereze pe toţi bolşevicii capturaţi? Experienţa 
românilor ce au luptat contra bolşevicilor este 
clară, la fel cum spuneau voluntarii români ce 
luptau la acea oră în Siberia, orice înţelegere 
făcută cu bolşevicii era urmată de un atac al 
acestora, pe motiv că ei nu fac înţelegeri cu 
burjuii, la fel cum Stalin a preluat această 
sintagmă spunând că „tratatele nu valorează nici 
măcar cât hârtia pe care sunt scrise”.

De aceea, ordinele de la comandamentele 
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române în timpul atacurilor de la Atachi şi Hotin 
au fost clare: „veţi lua măsuri severe contra 
populaţiunii care au făcut cauză comună cu ei 
(bolşevicii), veţi restabili ordine deplină cu orice 
preţ”. Dar aceasta nu s-a aplicat contra populaţiei 
civile, ci doar asupra acelor civili capturaţi care 
luptau alături de bolşevici. Referitor la acest 
lucru, un alt ordin spune aşa: „bandele cu care 
luptăm nefiind considerate ca trupe regulate nu 
se bucură de legile care se aplică în război 
trupelor regulate, ci vor fi fără milă complet şi 
radical exterminate. Contra populaţiei care a 
făcut cauză comună cu bandele, atacând cu 
focuri trupele noastre, se va proceda cu ultimă 
energie şi extremă severitate”.

Contra unui inamic ce nu respecta legile 
războiului, care tortura până la moarte prizonierii, 
scoţându-le ochii, smulgându-le limbile, 
agăţându-i în căngi de copacii de la marginea 
drumurilor sau spânzurându-i de aceştia, ce mesaj 
le puteai transmite? Armata română le-a transmis 
un mesaj dur, ca şi un avertisment.

Raportul colonelului Ion Popescu, care l-a 
înlocuit la comandă pe generalul Stan Poetaş ucis 
de banda lui Bărbuţa care nu avea semne 
distinctive ca şi combatanţi: „am respins bandele 
bolşevice care în parte nimicite au luat fuga 
lăsând pe teren morţi, răniţi, prizonieri 
(executaţi)”. Detaşamentul general Davidoglu 
din regiunea Creştineşti a reocupat şi dezarmat 
satele Medibăuţi, Stănceni, Dobzoc, cauzând 
mari pierderi bandelor de bolşevici (300 morţi, 
100 executaţi). Ochi pentru ochi, dinte pentru 
dinte. Până la urmă, nu am fost mieluşei duşi la 
tăiere, aşa cum apare în istoriografia noastră. Şi 
nici nu aveam motive să fim.

Luptele pe frontiera de est au continuat şi 
nu s-au oprit total până la al doilea război 
mondial. Generalului Stan Poetaş i-a fost ridicată 
o statuie la Atachi, dar care nu a fost distrusă în 

1940, după cum spun zvonurile, de această statuie 
erau înlănţuiţi patrioţii români înainte de a fi 
deportaţi în Siberia. A fost distrusă abia după 
1944, când Basarabia a revenit în robia rusească.
 Este trist că astăzi nimeni nu-şi mai 
aminteşte de acest erou român căzut în luptă 
contra bolşevicilor, unul dintre sutele de mii. E 
trist că nu poţi găsi pe internet o biografie a lui (ce 
fac istoricii noştri nu pot să ştiu), e trist că nu poţi 
găsi pe internet nici măcar o fotografie a 
monumentului său. Sunt multe lucruri triste, 
acesta este doar unul dintre ele. Dumnezeu să-l 
odihnească, la fel ca pe toţi românii căzuţi pentru 
apărarea patriei!
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Identități	și	loialități	în	vremuri	de	război.
Prizonieri	și	voluntari	români	proveniți	

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

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

   entru a impulsiona recrutările, în 
România s-au constituit șapte comisii, care-și 
încep acțiunile de propagandă în lunile iunie-iulie 
1917. Foarte repede ele constată că ofițerii unguri 
și austrieci făceau presiuni mari asupra 
prizonierilor români ce doreau să se înroleze, 
amenințând că vor anunța autoritățile din țară 
despre trădarea lor, astfel încât familiile lor să 
suporte consecințele. Comisiile mai constată și o 
scădere a eficienței recrutării, datorată nu numai 
extinderii ariei de acțiune sau declanșării 
revoluției bolșevice la 25 octombrie, ci și faptului 
că, odată cu primele eșaloane, plecaseră 
majoritatea ofițerilor prizonieri proveniți dintre 
intelectualii care-și asumaseră de la început 

 23acțiunea de propagandă și organizare.  Acțiunile 
de recrutare au fost îngreunate chiar de autoritățile 
țariste, care, în momentul în care aceste acțiuni 
încep, dispersează prizonierii români pe tot 
cuprinsul Rusiei, în special în Siberia, apoi de cele 
bolșevice, de ofițerii unguri sau austrieci și chiar 
de unii români, mai ales ofițerii de carieră, rămași 
în majoritate loialiști. Atitudini diferite în legătura 
cu înrolarea în Legiunea Voluntarilor Români 
erau generate și de specificul activităților 
economice pe care le prestau prizonierii. Unde 
numărul lor era mare (șantiere, mine, căi ferate, 
uzine) contactele cu marea masă a prizonierilor 
încuraja voluntariatul, viața în acele locații fiind și 
mai grea. În schimb, cei alocați muncilor agricole 
erau luni de zile izolați, trăiau mai bine, fapt ce-i 

 24făcea mai reticenți față de voluntariat.
 Revoluția bolșevică a constituit un 
important prag psihologic pentru toți prizonierii 
din Rusia, deci și pentru români. Sporind hrana și 
libertatea de mișcare a prizonierilor, promovând 
idei pacifiste și egalitariste, încheind pacea de la 
Brest-Litovsk, bolșevicii au încercat și, parțial, 
reușit un prim export de revoluție. O parte din 
prizonierii români se repatriază după semnarea 
păcii, odată cu ceilalți prizonieri germani și 

austro-ungari. Cei care n-au putut-o face s-au 
regăsit în mijlocul unui război civil prin care 
trebuiau să treacă și să supraviețuiască. Plecarea 
înspre România, care încheiase și ea pacea cu 
Centralii, putea să-i arunce în mâinile celor de la 
care evadaseră, rămânerea în Rusia îi putea plasa 
ca dușmani ai poporului, având în vedere starea de 
război dintre România și sovietici. Cei care au 
rămas aveau practic trei opțiuni: să rămână 
prizonieri până la sfârșitul războiului, să se alăture 
b o l ș e v i c i l o r  s a u  s ă  t r e a c ă  d e  p a r t e a 
contrarevoluționarilor. Majoritatea, aproximativ 
15.000, au optat pentru neutralitate, 5.000, mai 
a p o i  3 . 0 0 0 ,  a u  i n t r a t  d e  p a r t e a 
contrarevoluționarilor în războiul civil, iar pe 
urmă, greu de precizat, câţi s-au angajat alături de 

 25bolșevici.
 Un rol important în dinamizarea mișcării 
naționale din Basarabia l-au jucat aceiași 
prizonieri de la Darnița. Prizonierii români 
stabilesc contacte cu studenții basarabeni, la 26 
martie 1917, între cele două părți având loc o 
ședință comună la Kiev, în urma căreia studenții 
basarabeni se angajaseră în propaganda națională, 
atât în Basarabia cât și-n centrele universitare din 
Rusia unde existau studenți basarabeni. În sens 
invers, Cuvânt Moldovenesc începe să fie 
distribuit prin centrele cu prizonieri români. 
Primele eșaloane de voluntari, pe drumul dintre 
Darnița și Iași, treceau prin Basarabia, ocazie cu 
care luau naștere forme din cele mai diverse de 
exprimare a sentimentelor naționale. Fără a 
anunța, un grup de voluntari intra în chiar sala în 
care „Congresul ostașilor moldoveni” proclama 
autonomia  Basarabiei, fiind întâmpinați cu 

 26„Deșteaptă-te române”.
 După declanșarea revoluției bolșevice, în 
condițiile dezagregării armatei roșii aflate în 
Moldova și a haosului ce amenința spatele armatei 
române și liniile sale de aprovizionare, guvernul 
român a încercat să se folosească de voluntarii 

P
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ardeleni pentru a reinstaura ordinea în Basarabia. 
Cum România recunoscuse tânăra Republică 
Democratică Moldovenească, proclamată la 2 
decembrie 1917, intervenția cu armata regulată 
putea să provoace complicații, mai ales în 
condițiile unei posibile uniri cu România, ce 
trebuia apoi recunoscută internațional. Cei 
aproximativ 1.000 de voluntari ardeleni trimiși în 
Basarabia după Crăciun, cărora li se adaugă un 
tren cu voluntari venit direct de la Kiev, nu reușesc 
să instaureze ordinea și să alunge trupele 
bolșevice, ce luaseră sub control Chișinăul, fapt 
ce determină Sfatul Țării să ceară trimiterea 
armatei române. La 20 ianuarie, România trecea 
Prutul două divizii de infanterie și două de 
cavalerie, Chișinăul fiind eliberat pe 27 ianuarie, 
odată cu el și voluntarii ardeleni căzuți prizonieri 

 297în luptele cu bolșevicii.
 Dacă primele eșaloane de prizonieri, 

încadrate în regimentele 26 Rovine, 5 Vânători, 3 
Olt și 19 Caracal, au participat la luptele din vara 
lui 1917, eșaloanele ulterioare au fost grupate la 
Hârlău, unde au format trei regimente (1 Turda, 2 
Alba Iulia, 3 Avram Iancu), regimente folosite 
pentru dezarmarea Corpului 2 Rus, care se 

 28răzvrătise în Moldova.  Odată ajunși în România, 
atitudinea voluntarilor precum și starea lor, n-au 
fost unitare. Unii erau invalizi, alții s-a constatat 
că erau pur și simplu sârbi, dar un număr destul de 
însemnat, aproximativ 600-700, nu doreau să mai 
lupte. Folosiseră ocazia pentru a scăpa de 
prizonierat. Pentru toți aceștia s-a creat batalionul 

 29de etape numărul 6 de la Băcești.  Pretextele 
invocate de aceștia erau dintre cele mai diverse: 
hrană insuficientă, întârzierea soldelor, lipsa 
corespondenței. Mulți afișau o atitudine pacifistă 
inoculată de propaganda bolșevică, cerând să fie 
trimiși la munci. Foarte contaminați de bolșevism 
erau cei proveniți din lagărul de la Șipote, unii 
dintre ei cerând reîntoarcerea în Rusia sau chiar 

 30evadând.
Semnarea păcii la 7 mai n-a pus capăt 

problemelor voluntarilor. Cum austro-ungarii 
ceruseră dizolvarea unităților de voluntari și 
p redarea  t rădă tor i lo r,  guvernul  român 
demobilizează voluntarii de peste munți, a căror 
număr era de aproximativ 20.000, repartizându-i 
la munci agricole, prin toată Moldova, pentru a-i 
proteja. Situația va fi de scurtă durată, ei fiind 
remobilizați la sfârșitul lui octombrie și începutul 
lui noiembrie 1918. La 13 noiembrie, 40 de ofițeri 
dintre voluntari treceau clandestin Carpații, 
pentru a se ocupa de formarea gărzilor naționale 

în zonele de origine. Restul voluntarilor treceau 
 31

munții în Transilvania începând cu 3 decembrie.
Încheierea păcii de la Brest-Litovsk a 

divizat semnificativ destinele prizonierilor 
români din Rusia. Misiunea de la Kiev a trebuit să 
se închidă. Foarte mulți prizonieri s-au întors 
acasă pe baza înțelegerilor din tratatul de pace. La 
est de Volga și-n Siberia rămâneau mase mari de 
prizonieri, cărora pacea, și apoi războiul civil din 
Rusia, le tăiase calea de-a se întoarce spre casă, cu 
atât mai mult cu cât cei care se înrolaseră ca 
voluntari riscau să fie capturați de fostele lor 
armate și judecați pentru trădare.

Principalele centre de recrutare din estul 
Rusiei erau cele de la Samara, Petropavlovsk și 
Celiabinsk. În acestea se va declanșa a doua fază a 
voluntariatului prizonierilor români din Rusia. Pe 
3 august 1918, la Celiabinsk, se formează 
Comitetul Național Român în frunte cu Voicu 
Nițescu, pentru ca tot aici, pe 16/29 octombrie 
1918, o mare adunare, la care au participat în jur 
de 40.000 de prizonieri români, a proclamat 
ruperea teritoriilor românești din Austro-Ungaria 
și unirea lor cu România. Nu toți participanții erau 
dispuși să se înroleze în cel de-al doilea corp de 
voluntari, creat aici după modelul celui de la Kiev, 

 32întorcându-se la locurile de muncă.
Corpul Voluntarilor Români, devenit 

ulterior Legiunea Română a Voluntarilor 
Transilvăneni și Bucovineni, va fi integrat în 
Legiunea Cehă, în urma ordinelor date de 
generalul Janin, comandantul trupelor aliate din 
Siberia. Legiunea Voluntarilor Români luptă de-a 
lungul magistralei siberiene contra bolșevicilor, 
ajungând la Vladivostok. Din regiunea Samara-
Celiabinsk-Irkuțk, din cei 5.000 români voluntari, 
au pornit spre răsărit 2.500, alți 2.500 aflându-se 
răspândiți prin Siberia Orientală. S-au repatriat în 
cadrul a 7 transporturi principale, între mai 1920 

 33și aprilie 1921, și a altor câteva secundare.  Restul 
românilor a avut destine diferite. O parte dintre ei 
a rămas definitiv în Siberia, alții au fost decimați 
de frig, boli sau bolșevici, iar restul s-a întors în 
lagăre, repatriindu-se ulterior prin Misiunea 
Militară Română, în anii 1920-1921. 

Fenomenul  p r i zon ie ra tu lu i  ș i  a l 
voluntariatului printre soldații de etnie română 
din armata austro-ungară a fost răspândit și pe 
frontul italian, acolo unde au fost transferate 
majoritatea regimentelor românești, după intrarea 
României în război. Procesul de propagandă, 
recrutare, ş.a. a prizonierilor în Italia a cunoscut 
diferențe semnificative față de cel din Rusia. În 
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primul rând, atât aria de acțiune cât și numărul de 
prizonieri erau mult mai mici. Apoi, în Italia nu se 
putea pune problema dirijării voluntarilor spre 
armata română. În aceeași ordine de idei, 
diferența de organizare, mentalitatea autorităților 
civile și militare italiene, apropierea Franței, 
unde, la Paris, existau cele mai puternice nuclee 
de organizare ale românilor în străinătate, au făcut 
activitatea de organizare a voluntarilor români 
mult mai facilă ca în Rusia, unde autoritățile au 
făcut tot posibilul să împiedice aceste demersuri. 
Și, nu în ultimul rând, acțiunile românilor din 
Italia se bucurau de sprijinul opiniei publice, 
păstrătoare a unor puternice sentimente anti-
austriece, precum și de o incomparabil mai mare 
libertare de contact cu organizațiile naționale ale 
celorlalte popoare din Austro-Ungaria. 

La 9 mai 1918, înainte de declanșarea 
contraofensivei italiene de la Isonzo, autoritățile 
italiene precizau cifra de 1.500 prizonieri români 
proveniți din armata austro-ungară. Numărul lor 
va spori galopant după această dată, pe măsură ce 
Antanta preia inițiativa pe frontul italian, la 
sfârșitul lui iunie 1918 existând în Italia 18.000 de 
prizonieri români, numai în lagărul de la 
Cavarzere aflându-se 13.000. În noiembrie, 

 34numărul lor va ajunge la 60.000.  O contribuție 
importantă la această creștere au avut-o și 
autoritățile austriece, care, în criză de efective, 
reactivează prizonierii întorși din Rusia, mulți 
dintre ei fiind contaminați de bolșevism. 
Trimițându-i pe frontul italian, aceștia dau un 
caracter definitiv disoluției armatei austro-

 35ungare.
La fel ca în Rusia, și în Italia inițiativa este 

luată de ofițeri prizonieri. Locotenentul Petre 
Ugliș, căzut prizonier în 1917, primește 
permisiunea de a se deplasa la Roma, unde îl 
întâlnește pe colonelul Florescu din legația 
română, care, la rândul său, primise de la 
autoritățile italiene acceptul verbal de a racola 
ofițeri români dintre prizonieri în vederea 
înființării unei unități de voluntari. Nucleul 
viitoarei legiuni române este realizat de Ugliș în 
lagărul de la Cassino, unde constituie un  grup de 
22 ofițeri, grup care, în martie 1918, începe 
demersuri către autoritățile italiene, legația 
română de la Roma precum și către colonia și 

 36migrația din Paris.
La 4 martie 1918, nucleul de la Cassino se 

întâlnea cu G.G. Mironescu, venit de la Paris, care 
nu-i poate asigura nici de sprijinul autorităților 
italiene, care aveau propriile priorități, nici de a 
celor române, antrenate în negocieri de pace cu 

centralii. Din alt unghi de vedere, românii nu 
aveau organizate consilii naționale, cum aveau 
cehii sau polonezii, fapt ce-i făceau mai puțin 
vizibili în ochii diplomației antantiste. După 
câteva întruniri cu reprezentanții altor popoare din 
componența Austro-Ungariei, se ia hotărârea 
convocării la Roma a unui Congres al Popoarelor 

 3 7
Asuprite din Austro-Ungaria.  Lucrările 
Congresului se deschid pe 8 aprilie 1918, dintre 
toate naționalitățile, doar românii nu aveau 
constituit un consiliu național, reprezentarea lor 
fiind practic asigurată de statul român. La 11 
aprilie, Orlando se întâlnește cu delegațiile 
participante la congres, ocazie cu care Mironescu 
îl informează că formarea legiunii românești era 
singura posibilitate ca românii să fie în continuare 
prezenți pe front, în condițiile în care România 

 38încheiase ostilitățile cu Tripla Alianță.
După congres, Simion Mândrescu, venit și 

el de la Paris, rămâne în Italia pentru a i se alătura 
lui Mironescu în efortul de a crea legiunea 
română. Prin audiențe la Sonnino și Orlando, ei 
obțin autorizația de a crea un centru de triere 
pentru ofițerii români, în lagărul de la Cittaducale. 
La 12 aprilie aici se forma Corpul ofițeresc în 
frunte cu Victor Babeu. Pe 10 mai 1918, cei 84 
ofițeri prezenți aici făceau fiecare cereri personale 
de înrolare în armata italiană pentru ca, pe 21 mai, 
aceeași ofițeri să constituie o comisie de 
propagandă care să acționeze în cele aproximativ 
50 de lagăre existente în peninsulă în vederea 

 39dinamizării voluntariatului.
Tot la Cittaducale se formează, la 18 iunie 

1918, „Comitetul de acțiune al românilor din 
Transilvania, Banat și Bucovina” în frunte cu 
Mîndrescu, care urma să-și aibă sediul la Roma. 
În urma unei noi solicitări făcute de comitet lui 
Orlando, acesta își dă acordul pentru înființarea 
Legiunii pe 5 iulie, pentru ca, pe 18 iulie, ministrul 
italian al apărării să dea dispoziția de eliberare a 
ofițerilor români voluntari, aceștia urmând a purta 
uniforma italiană dar cu însemnele Legiunii 
Voluntarilor Români. Oficial, decretul de formare 
a LVR este dat de guvernul italian doar la 15 
octombrie, LVR urma să fie condusă de generalul 
Luciano Ferigo și trebuia să aibă 3 regimente 

 40complete.
Revenind la vara lui 1918, un grup de 

ofițeri de la Cittaducale e prezent pe 27 iunie în 
lagărul de la Cavarzere, unde pun bazele primei 
companii de alpini, condusă de locotenentul 
Emilian Piso, care pe 2 iulie, primea drapelul de 
luptă de la Ponte di Brenta, lângă Padova, acesta 
fiind prima din cele 3 companii de alpini care au și 
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intrat în foc pe frontul din Nordul Italiei.  Cele 
trei companii au totalizat un număr de 830 soldați 

 42
și 13 ofițeri.  Cele trei regimente se vor forma 
treptat, locul de concentrare al voluntarilor fiind 
desemnat lagărul de la Avezzano. Primul, 
Regimentul Horea, urma ca la 23 octombrie să 
plece pe front, însă dezagregarea armatei austro-
ungare a dus la amânarea ordinului. Alpinii au fost 
integrați în Regimentul 2 Cloșca. În februarie-
martie 1919, cele trei regimente părăsesc Italia cu 
destinația Constanța. Restul efectivelor, până la 
20 de batalioane, părăsesc Italia până la sfârșitul 

 43
lui 1919.  În total, efectivele recrutate în 
Legiunea Voluntarilor Români din Italia s-au 
ridicat la 787 ofițeri și 37.000 soldați și 

44subofițeri.
Tentative legate de formarea unei legiuni 

românești au existat și în Franța. Prizonierii 
români existenți în Franța erau cantonați în două 
lagăre, provenind de pe frontul italian, frontul 
sârbesc, cel de la Tesalonic și din divizia 35 
germană ce luptase pe frontul francez. Cererile de 
a forma o legiune românească sau de a se înrola în 
Legiunea Străină n-au fost luate în seamă de 

 45autoritățile franceze.  Numărul relativ mic de 
prizonieri existenți în Franța, dar și acțiunile nu 
mereu convergente ale comitetului român din 
Franța, condus de Traian Vuia și cel din Italia, 
condus de Simion Mîndrescu, au amânat 
hotărârile în legătură cu această inițiativă. 
Formarea Comitetului Național al Unității 
Românești, sub conducerea lui Take Ionescu, a 
eliminat aceste diferende, iar urmare a cererilor 
făcute de D. Drăghicescu și T. Vuia, autoritățile 
franceze alocă o tabără lângă Biaritz, ca loc de 
concentrare a voluntarilor români. La 22 
octombrie 1918, președintele Franței, Poincaré, 
emitea decretul de înființare a Legiunii Române, 
ce urma a fi încadrată în Regimentul de marș 
Lyon, aparținând Legiunii Străine. S-au înrolat 
565 soldați, 41 caporali și 21 subofițeri. La 2 
martie 1919, Legiunea primea drapelul de luptă în 
prezența lui Brătianu, Vaida-Voevod, Goga, etc. 
În aceeași lună, majoritatea componenților ei 

 46pornesc spre țară.
Participarea românilor la Primul Război 

Mondial, în cadrul armatei austro-ungare, a fost 
departe de entuziasmul indicat de propagandă la 
începutul războiului. Marea lor majoritate 
considerau războiul ca pe o fatalitate prin care 
trebuiau să treacă, având un singur mare țel, 
supraviețuirea.  Dezertarea sau căderea 
intenționată în prizonierat constituia mijlocul cel 
mai sigur de a atinge acest țel. Dacă numărul 

morților și dispăruților reprezintă 15,9 % din 
efectivele mobilizate, cel al prizonierilor atinge 
40%. Adăugând cei 26.000 de transilvăneni 
refugiați în România în intervalul 1914-1916 
precum și cei 80.000, care, după datele oferite de 
autoritățile maghiare, se ascundeau în țară pentru 
a evita războiul, așa numitele cadre verzi, avem o 
imagine clară asupra apetitului războinic al 
etnicilor români și asupra valorii combative a 
regimentelor românești. Aceasta din urmă era 
remarcată doar de presa românească loialistă din 
Ardeal, suspiciunile autorităților legate de 
atitudinea românilor pe front având în aceste 
condiții temeiuri solide. Între jertfa pentru 
împărat și patrie și scăparea cu viață, românii au 
ales-o pe cea din urmă. Desigur, unele cifre pot fi 
contestate, altele vor fi remaniate pe măsură ce 
arhivele militare, mai ales cele rusești, vor fi 
deschise cercetării, în timp ce o a treia categorie 
va fi incertă pentru totdeauna. 

În ceea ce privește atitudinea lor ca 
prizonieri, etnicii români s-au încadrat în normele 
comune ale comportamentului celorlalți 
prizonieri de altă națiune decât cea maghiară sau 
austriacă. Atitudinea lor față de voluntariat n-a 
fost nici un fenomen marginal, dar nici unul de 
masă. Marea majoritate a preferat rămânerea în 
prizonierat, soluție mult mai sigură pentru a 
supraviețui decât înrolarea ca voluntari într-un 
nou demers războinic, care nu le oferea nici o 
finalitate certă. Familiile și proprietățile lor 
rămâneau într-o Austro-Ungarie, care părea a 
câștiga războiul, cel puțin până la începutul lui 
1918. Oricum, procentul de voluntari recrutat din 
totalul prizonierilor români din Rusia a fost de 
8,43%, superior celui reușit de cehi (8%) sau de 
iugoslavi (7,5%), în ciuda avansului și avantajelor 

47de care aceștia beneficiaseră.  Procentul realizat 
în Italia a fost net mai mare, recrutarea făcându-se 
pe sfârșitul războiului și câteva luni după, 
voluntariatul fiind și o posibilitate mai sigură de 
repatriere.

Sufletul acțiunii de voluntariat l-au 
constituit chiar ardelenii înșiși. De la elitele care 
au luat calea exilului, lăsând totul în urmă și pe 
termen nedefinit, la intelectualii activați pe front 
ca ofițeri inferiori și până la soldatul mărunt, zeci 
de mii de români transilvăneni și bucovineni au 
renunțat la starea de pasivitate dictată de instinctul 
de conservare și s-au angajat în riscanta acțiune de 
desăvârșire a statului național, în condițiile în care 
poziția statului român a fost multă vreme neutră 
sau ezitantă. De la Mărășești, Chișinău și luptele 
din Siberia, trecând prin frontul de la Piave și 
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ajungând la preluarea puterii în Transilvania și 
luptele din Ungaria din 1919, regimentele de 

voluntari ardeleni și bucovineni au avut o 
contribuție majoră la realizarea României Mari.
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Destinul	preotului	greco-catolic	Ioan	Zsiros,	
înrolat	în	Primul	Război	Mondial

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

     m mai vorbit în presa sătmăreană despre 
un document important pentru atmosfera din 
părțile sătmărene la intrarea trupelor române 

1eliberatoare în primăvara anului 1919, la Hurez , 
2pomenind și despre părintele Ioan Zsiros . La 

puțină vreme după publicarea acelui articol, un 
ziarist sătmărean a încercat să aducă noi informații 

3la biografia acestuia, fără succes însă . Suntem în 
măsură acum, după trecerea câtorva ani, să aducem 
câteva informații pentru redescoperirea unui 
merituos preot și patriot român.

Se știu destul de puține lucruri despre 
preoții greco-catolici sătmăreni care s-au văzut 
nevoiți să participe la prima conflagrație mondială. 
Unul dintre aceștia a fost și părintele Ioan Zsiros. S-
a născut în 1882 la Mocrea, în familia preotului 

4greco-catolic Vasile (Basilius) Zsiros . Ioan Zsiros 
a absolvit liceul la Beiuş în 1902, fiind coleg în 
ultimul an cu viitorii preoți greco-catolici  Mihail 
Berinde, Valentin Dragoș, Iuliu Erdös și Ioan 
Ossian, dar și cu viitorul protopop ortodox și autor 

5de scrieri monografice, Petru I. Papp . Probabil că 
teologia a studiat-o la Oradea. S-a căsătorit cu 

6Veturia, una dintre fiicele părintelui Ioan Mihalca  
din Hurezu Mare, ceremonia fiind oficiată la 4 

7septembrie 1906 în Hurez . A fost hirotonit la 7 
ianuarie 1907. 

Din puţinii ani de viaţă, 12 au fost dedicaţi 
preoţiei, cea mai mare parte petrecuţi în parohia 
Hurezu Mare, cu excepția anilor când a fost detașat 
ca preot militar. Asemeni predecesorilor săi în 
parohie, Ioan Mihalca (socrul său) și Ioan Sopronyi 
(bunicul soției sale), a căutat să întărească din toate 
punctele de vedere şcoala românească din Hurezu 
Mare. A fost activ pe plan naţional, fiind ales în 31 
august 1909 ca membru în Comitetul cercual 
Cărăşeu al P.N.R. Satu Mare. În anul 1910 se 
remarcă în luptele electorale de susţinere a 
candidatului român al Cercului electoral Cărăşeu. 
L-a primit pe acest candidat, pr. Constantin 
Lucaciu, în 18 mai, numit fiind „harnicul preot 

8român” . De asemenea, a fost membru al 
despărţământului Sătmar-Ugocea al „Astrei”. A 

9
fost primit în rândurile „Astrei” în 1908 . În 1911 s-
a aflat printre intelectualii sătmăreni care au 

10protestat contra legii electorale .
În 1916 încă se afla în parohia Hurez, la 9 

martie adresându-se într-o problemă privitoare la 

slujirea unor mise, chiar socrului său, protopop în 
11Sătmărel, în Episcopia de Hajdudorog .

Nu ştim când a fost concentrat şi nici nu 
avem amănunte asupra locului în care a trebuit să se 
deplaseze pe front. Puține amănunte despre cele 
întâmplate pe front aflăm doar din cererile pe care 
socrul său le face pentru îmbunătățirea stării 
sănătății sale. Cert este că documentul evocat ne 
certifică faptul că în primăvara anului 1919 se afla 
deja acasă, la Hurezu Mare.

Revenim acum la acest document deosebit 
de preţios, lăsat posterităţii de către comandanţii 
armatei române, venite să-i dezrobească pe toţi 
românii din fosta Ungarie. Însemnările din acel 
document atestă entuziasmul şi dragostea frățească 
cu care au fost întâmpinaţi ostaşii de dincolo de 
Carpaţi de către românii din satele sătmărene.  

Dar iată conținutul documentului: „Ca 
scumpă suvenire dela mult dorită armată română 
eliberatoare, care la 17 aprilie 1919 a pătruns la 
Hurez şi de aici a plecat mai departe spre Sătmar 
pentru desrobirea tuturor românilor din fosta 
Ungarie. Hurez la 18 Aprilie 1919”. Urmează apoi 
semnăturile grupului de ofițeri: generalul de 
cavalerie Davidoglu, locotenent-colonelul 
Ilasievici, căpitanul Remus Dumitriu, din Brigada 
II Roşiori, sublocotenentului Drăgulănescu, din 
Regimentul 9 Roşiori, dar și cea a preotului-militar 
ortodox  I.A. Chirică-Câmpina.

Frăţietatea de care vorbeam este dovedită 
de faptul că, aflaţi în Săptămâna Mare, românii au 
ţinut să citească patimile lui Hristos împreună, 
greco-catolici sătmăreni şi ortodocşi din Vechiul 
Regat, reuniţi sub acoperişul micului lăcaş de 
rugăciune din Hurezu Mare, mânaţi însă de aceeaşi 
credinţă românească. Documentul consemnează 
apoi: „În această bisericuţă română de Hurez, în 
Joia Mare a anului 1919, au cetit patimile lui 
Hristos Ioan Zsiros preot local şi căpitan-preot I.A. 
Chirică dela Brigada II Roşiori al armatei 
Regatului României şi Romul Mihalca, teolog de 
Blaj. Dl. General Davidoglu cu statul său major au 
fost găzduiţi la casa parochială română”.

A
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Generalul de divizie Cleante Davidoglu 
(1871-1947) era fiul medicului omonim, șeful 
spitalului din Bârlad și fratele matematicianului 
Anton Davidoglu. S-a afirmat însă în Războiul de 
reîntregire, în luptele de la Robânești, Oituz și în 
Transilvania. În anul 1917, colonelul Davidoglu 
era comandantul Regimentului nr. 4 Roșiori 
„Regina Maria”. A participat, după cum am văzut, 
la eliberarea ținutului Sătmarului în primăvara lui 
1919. Un lucru mai puțin știut este că a avut un 
mare merit în înființarea și dotarea secției de 
chirurgie a Spitalului Orășenesc Satu Mare. I-a 
mulțumit în mod deosebit doctorului Lükő Béla, 
care a salvat viața generalului Demostene 
Margaritopol. În perioada interbelică, strada 
Bucovina din municipiul Satu Mare îi purta 

12numele . În perioada anilor 1927-1928, ajuns 
general de divizie, a îndeplinit funcția de 
comandant al Jandarmeriei Române, iar după aceea 
a fost șeful Inspectoratului de Jandarmi din 
Mehed in ț i .  Numele  său  a  fos t  a t r ibu i t 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.

Revenind la părintele Ioan Zsiros, putem 
bănui că la momentul acela încărcat de entuziasm, 
starea sănătății era deja precară. Probabil că ea s-a 
agravat, zi de zi. În 5 mai 1919, socrul său se 
adresează Consiliului Național Român Central din 
Sibiu, semnând în calitate de președinte al 
Consiliului Național Român de Gidani (vechea 
denumire a cartierului de astăzi al municipiului 

 13Satu Mare, Sătmărel) .
Primirea răspunsului a durat ceva timp, 

abia în 26 iunie 1919 comandantul Cercului de 
Recrutare din Satu Mare, colonel Ioan Hidu emite 
următorul Bilet de serviciu, adresat Oficiului 
parohial Greco Catolic Gidani: „Binevoiți a aduce 
la cunoștință domnului preot gr. cat. în Hurez Ioan 
Zsiros decizia S.O.VI.VII în Sibiu, că imediat are a 
să se prezinte la Spitalul militar din Sibiu cu 
documentele necesare spre constatarea și 

 14tratamentul boalei” .
Se pare însă că familia Mihalca a 

considerat că ar fi mai bine ca bolnavul să fie dus 
pentru tratament la Spitalul comitatens din Sighetu 
Marmației. Un argument hotărâtor credem că îl 
reprezenta faptul că avea nevoie de o cură specială, 
dar și faptul că acolo s-ar fi bucurat de protejarea 

15medicului Ioan Steer , originar din Sătmărel, în 
serviciu la acea unitate spitalicească. Cei patru 
urmau să se deplaseze cu trenul de la Sătmărel până 
în reședința comitatului Maramureș.

În acest sens, Spitalul de Garnizoană Satu 
Mare, prin medicul maior dr. Pop, a emis, în data de 
29 iunie 1919, un Ordin de serviciu pentru soția și 
socrul bolnavului, respectiv Veturia Zsiros și prot. 

16Ioan Mihalca, dar și pentru Alexandru Steer , 
fratele medicului Ioan Steer, și el locuitor în 
Sătmărelul acelor ani, crescut sub oblăduirea 
parohului Mihalca, director al școlii confesionale 
din localitate. Ordinul de serviciu asigura 
gratuitatea transportului, însoțitorilor fiindu-le 
facilitat chiar și „retour”-ul. Autoritățile erau 
rugate prin acel ordin de serviciu să îi sprijine pe 
însoțitori și pe bolnav.

Nu avem confirmarea plecării la Sighet a 
bietului preot bolnav. Cunoaștem doar faptul că el a 

17trecut la cele veșnice în 12 septembrie 1919 . În 
acest stadiu al cercetării noastre, nu știm încă locul 
unde a scăpat de chinurile din această ultimă parte a 
vieții sale. Putem însă concluziona că preotul 
greco-catolic Ioan Zsiros, un bun patriot român, a 
fost una dintre sutele de milioane de victime ale 
Războiului cel Mare.

Anexă

Cerere a protopopului Ioan Mihalca din 
Gidani (Sătmărel) către Consiliul Național 
Român Central (Dirigent) din Sibiu, în privința 
stării de sănătate a preotului militar Ioan Zsiros.

Către Consiliul Național Român

Ginerele meu Ioan Zsiros, preot gr. cat. în 
Hurez-Nantü, a fost preot militar în armata Austro-
Ungară și pe frontul italian, pentru o bombă căzută 
aproape de el, a devenit invalid în așa măsură, că nu 
mai poate funga ca preot, căci e rău gângav, foarte 
mărginit mentalicește, nervos, adeseori e tare 
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maniac şi neci ca funcţionar, nici ca om simplu nu 
poate isprăvi de sine nemica, fără ajutorul şi 
controlu altuia.

În 5 Martie a.c. aici în Satu Mare s-a supus 
la vizitaţiunea medicală, şi toate actele s-au 
şusternut la Arad Comendaturei de întregire a 
a p ă r ă r i i  P a t r i e i  –  H o n v é d  K i e g é s z i t ő 
Parancsnokság Arad, de unde încă neci până ieri 
nu a sosit neci un răspuns.

Susnumitul devine din ce în ce tot mai 
invalid, neapt de neci un lucru oficios, ba neci 
privat, şi trebuie în continua să fie cineva lângă el. 
Parohia i-o administrează alt preot, care îi 
folosește și din puținele venite parochiale ce are în 
o comună mică pe Codru, și așa fără penziunea 
dela Stat nu mai e în stare a să susține pe sine, soția 
sa și casnicii săi, mai ales în timpul acesta 
preascump de azi.

Pe baza șusternutelor primite de la dl. 

general Constandini vă rog preaumilit, ca să 
binevoiți a dispune să i să rătrămită actele cumva 
sustenute dela Arad, ori pe baza copiei aci aduse a 
primei vizitațiuni să i să facă aci în Sătmar – a-l 
duce aiurea e foarte cu greu – și supravizitația, să i 
se statorească definitiv o pensiune militară anuală, 
ca să poată trăi din aceea conform rangului său. 
Penziunea e să asigure din Ianuarie a.c. de când a 
fost venit spre concediu din Spitalul de Cluj. 

Gidani-Szatmár Zsadány 1919 la 5 mai.

Ioan Mihalca
Paroh gr. cat. de Gidani
Protopop on<orar> și as<esor> consistorial
și prezidele Consiliului Național Român de Gidani

Fiindcă încă nu a demobilizat a-i pune termen să-și 
demobilizeze asigurându-i din vistieria statului 
suma asigurată și altor preoți demobilizați”.

1Localitatea aflată azi în teritoriul judeţului Satu Mare a primit numele Hurezu Mare în anul 1926 când a intrat în 
componenţa judeţului Sălaj, spre a fi deosebită de localitatea Hurezu Mic.
2Viorel Câmpean, Armata română se afla la Hurezu Mare în Joia mare a anului 1919, în „Informaţia de Duminică”, Satu 
Mare, an VII, nr. 332, 19 aprilie 2009, p. 10, articol republicat în volumul Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Satu Mare, 
Editura Citadela, 2010, pp. 122-124.
3 Iosif Ţiproc, Ioan Zsiros, un preot uitat de istoria judeţului Satu Mare, „Informaţia de duminică”, Satu Mare, an VII, nr. 
342, 28 iunie 2009, p. 4.
4Vasile Zsiros (1841-1906). Preot greco-catolic, vice-arhidiacon emerit. Născut în 1832 la Bedeu (azi în Ungaria), a urmat 
liceul la Beiuş şi teologia la Oradea. Hirotonit în 1867 a slujit în parohiile arădene, Chereluţ, Şiria şi Gurba. În această 
ultimă parohie a şi repausat; vezi Viorel Câmpean, Preoţi din Sătmar, ms., Schematismus historicus Venerabilis Cleri 
Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno jubilari 1900 a restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia 
unione anno 200, Magno-Varadini, 1900, p. 332, Schematismus Venerabilis Cleri Magno-Varadinensis Graeci-Ritus 
Catholicorum ad annum Jesu Christi 1909, a restaurata autem sacra cum sancta romana ecclesia unione anno 209, 
Nagyvárad, 1909, p. 293.
5 Constantin Pavel, Şcoalele d�n Be�uş. 1828-1928. Cu o pr�v�re asupra trecutulu� Român�lor d�n B�hor, Beiuş, 1928, 
pp.255-256.
6
Ioan Mihalca (1854, Ruşeni-1925, Hurezu Mare).A urmat liceul la Oradea, iar teologia la Seminarul Latin din Satu Mare. 

A fost hirotonit în 1878. În acelaşi an se şi căsătorise, în 5 aug., la Hurezu Mare cu Elena, fiica parohului local, Ioan 
Sopronyi. A fost capelan în Chereluş apoi administrator parohial în Şimand (Arad). În aceşti ani ştim că a tradus o broşură 
intitulată Jertfa cea mare. Între 1892-1893 a fost paroh la Medişa. Din octombrie 1893 până în 1907 a slujit la Hurezu 
Mare. Apoi pleacă la parohia Sătmărel (Gidani, în epocă). Membru activ al „Astrei” şi al Partidului Naţional Român, s-a 
numărat printre preoţii care au protestat vehement împotriva înfiinţării Episcopiei greco-catolice de Hajdudorogh. În 
timpul slujirii sale la Sătmărel s-a terminat construirea bisericii de zid cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”. Un alt fiu 
al său, Romul, a fost preot la Hurezu Mare şi Carei. Pentru activitatea lui Ioan Mihalca vezi şi lucrările: Doru Radosav, 
Viorel Ciubotă, 1918 în Sătmar, Cluj-Napoca, 1996; Viorel Ciubotă, Vicariatul naţional român din Carei, Satu Mare, 
1997 şi Viorel Ciubotă, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919), Satu Mare, 2004.
7
 „Familia”, Oradea, an XLII, nr. 31, 13/26 august 1906, p. 369.

8Ioan Tomole, Românii din Crişana, Sălaj şi Sătmar în luptele naţional-electorale de la începutul secolului al XX-lea, 
Baia Mare, 1999, p. 141.
9
„Transilvania”, Analele Asociaţiunii, Sibiu, nr. III, august-septembrie 1908, p. 190.

10*** Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea Statului naţional unitar român. Documente 1848 – 1918, 
Bucureşti, 1989, p. 361.
11
Document din parohia ortodoxă Sătmărel, neinventariat.

12
http://actualitateasm.ro/stiri/17552-in-perioada-interbelica-26-de-strazi-din-satu-mare-purtau-numele-unor-generali

13
Document aflat în Arhiva parohiei ortodoxe Sătmărel, neinventariat, reprodus în Anexa articolului nostru.

14
Arhiva parohiei ortodoxe Sătmărel.

15Pentru biografia acestuia vezi și articolul nostru, Ioan Steer, un medic sătmărean de frumoasă amintire, în „Eroii 
Neamului”, Satu Mare, an VII, (serie nouă), nr. 4, decembrie 2015, pp. 26-29.
16Alexandru Steer (1901-1981), avocat, a trăit în Cluj.
17Şematismul Veneratului Cler al Diecezei Române Unite de Oradea-Mare pe anul 1934, Oradea, 1934, p. 219.

Note
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,,Preoți	cu	crucea-n	frunte,	căci
oastea	e	creștină...''	(II)	

Pr.	prof.	Gheorghe-Radu	SĂLĂGIAN

         n această parte, voi relata fapte şi 
împrejurări semnificative din activitatea de pe 
front a unora dintre preoţii mobilizaţi.
 Preotul Florescu I. Dâmboviţa a fost 
preot la Regimentul 2 Vânători, căzut prizonier la 
bulgari, în urma luptelor de la Turtucaia, încheiate 
la 24 august/3 spetmbrie 1916. Când toţi căutau să 
fugă cum puteau peste Dunăre, părintele Florescu 
a stat neclintit la postul său, acordând îngrijiri 
medicale răniţilor şi muribunzilor, preferând a fi 
răsturnat şi călcat în picioare, dar hotărât să-şi facă 
datoria, notează locotenent colonelul R. Seinescu, 
comandantul său. În captivitate a suferit cu 
bărbăţie, ca un martir, toate maltratările, mai ales 
când i s-a răpit Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie.
 Preotul Ionescu Gh. Vasile, din comuna 
Groşerea, jud. Gorj, a fost mobilizat la Regimentul 
18 Infanterie, pe care l-a urmat până la data de 20 
noiembrie 1916, când a căzut prizonier în 
localitatea Greci, jud. Argeş. A fost internat în 
lagărele germane din Stralsund, Fuchel şi 
Larsurdorf. Purtarea sa în captivitate a fost demnă 
şi patriotică, notează generalul Oborgeanu, 
preşedintele Comisiei de verificare a situaţiunii 
ofiţerilor căzuţi prizonieri. Între altele, prin 
conferinţe,  a  pregăti t  pe soldaţi  contra 
propagandei bolşevice, care căuta să ia naştere în 
lagăr. A fost repatriat la 31 decembrie 1918.
 Preotul Mărculescu Emanuil, din 
Corabia, mobilizat la Regimentul 59 Infanterie, a 
luptat pe frontul din Transilvania în 1916, dând 
între altele, mare ajutor medicilor în pansarea 
răniţilor, îndeosebi în timpul luptelor de la Podul 
Vâlcan. [În marea majoritate a cazurilor 
observăm că preoţii militari aveau a doua 
ocupaţie – asistenţa medicală.]. La 12/25 
octombrie 1916 a căzut prizonier la germani. 
Comandantul  său,  locotenent  colonelul 
Homoriceanu a consemnat ulterior: „A căzut 
prizonier la postul meu, alături de mine, şi numai 
întâmplarea a făcut că nu a fost mort sau rănit. În 
captivitate a stat cu mine, în spitalul german din 
Orăştie, aproape trei luni de zile. M-a îngrijit şi pe 
mine şi a îngrijit şi mângâiat 900 de răniţi români 
ce erau în spital”.
 Preotul Şerbănescu Justin, călugăr la 
Mânăstirea Cernica, jud. Ilfov, a luat parte cu 

Regimentul 21 Infanterie, a cărui confesor era, la 
toate luptele ce au avut loc în Transilvania, în 
1916. La 17/30 septembrie 1916, a fost rănit. La 
sfârşitul lunii noiembrie a acelui an a căzut 
prizonier, în mijlocul trupei care nu se mai putea 
apăra. În iulie 1917 a evadat şi a rătăcit prin munţi 
în căutarea regimentului său. La sfârşitul lunii 
februarie 1918 a ajuns la Galaţi, unde se afla 
Regimentul 21 Infanterie la acea dată. Este 
singurul preot care a fost decorat cu cel mai înalt 
ordin militar românesc, „Mihai Viteazul”, clasa a 
III-a, în baza Înaltului Decret de decorare, 
Protosinghelul (asimilat gradului de locotenent) 
Şerbănescu Justin s-a distins: „Pentru vitejia, 
destoinicia şi iubirea de Patrie, ce a arătat pe 
câmpul de onoare, în 1916. Pe lângă că şi-a 
îndeplinit cu un mare devotament îndatoririle ce 
avea ca (şi) confesor al regimentului, a mai luat 
parte la toate luptele, mergând cu Sfânta Cruce în 
mână, în fruntea luptătorilor regimentului. În ziua 
de 21 octombrie 1916, văzând că Regimentul 
„Feldioara” a pierdut în lupte aproape pe toţi 
ofiţerii şi că comandantul căzuse rănit pe Muntele 
Clăbucetul Taurului, a luat comanda acestui corp 
şi luptând ca un erou o zi şi o noapte, a respins pe 
inamic până la Muntele Susai, oprindu-l de a 
ocupa Azuga. În luptele de pe Muntele Dihamului 
a condus un batalion de dispersaţi, iar la 17 
noiembrie 1916, fiind pentru a doua oară rănit pe 
Muntele Sorica, în timpul unui atac asupra Azugăi, 
a refuzat evacuarea pentru a nu se despărţi de 
vitejii regimentului”. Serviciul Informaţiilor din 
M a r e l e  C a r t i e r  G e n e r a l  c o n s e m n a  c ă 
Protosinghelul Şerbănescu Justin „a dat dovadă de 
un înalt patriotism şi dragoste de ţară. Cu toată 
vârsta sa înaintată (49-50 de ani), a suportat timp 
de opt luni rigorile de pribegie în munţi, a înfruntat 
cu mult curaj primejdia, expunându-şi viaţa şi a 
reuşit să treacă în rândurile noastre.
          Preotul Popescu St. Ioan, din Târgovişte, 
confesorul Regimentului 51/52 Infanterie, a 
dovedit cu prisosinţă calităţi sufleteşti, a stat tot 
timpul în mijlocul trupei, încurajând-o prin vorbe 
şi prezenţa sa în tranşee, chiar în timpul luptelor 
celor mai aprige, la Nămoloasa, Mărăşeşti, 
Muncelu, umblând cu crucea şi cu apa sfinţită în 
tranşeele din prima linie. A ajutat pe medici la 



48

postul de prim ajutor în marea luptă de la 6 august 
1917 de la Mărăşeşti, iar seara a îngropat morţii 
sub bombardamentul de artilerie. Cuvântările 
ţinute trupei şi ofiţerilor erau înălţătoare. Ofiţerii 
şi trupa au avut cu adevărat un preot între ei. În 
perioada cât a fost în Basarabia, prin slujba 
bisericească ce făcea, a atras simpatia locuitorilor 
basarabeni, precizează colonelul Cristofor, 
comandantul său.
 Preotul Răuţ Melinte, din Râmnicu 
Vâlcea, de la Spitalul de contagioşi nr. 1, şi-a 
îndeplinit cu abnegaţie îndatoririle, slujind şi la 
acele spitale şi formaţiuni fără preoţi, cel mai 
anevoios serviciu fiind cel al îngropării morţilor, 
pe care i-a însoţit la cimitirele militare şi civile 
îndepărtate, pe timp de ploaie şi de viscole, de cele 
mai multe ori pe jos, furgonul dric fiind 
supraîncărcat de sicrie. În vecinătatea Spitalului 
de contagioşi nr. 1 a construit, pe cheltuială 
proprie, o biserică din scânduri de brad, înzestrată 
cu odoare, odăjdii şi cărţi de ritual. În vârstă de 59 
de ani, a dovedit calităţi de bun preot şi de bun 
român. A cerut să fie trimis în Basarabia unde s-a 
distins prin servicii pastorale şi naţionale 
deosebite.
 Preotul Dobrescu Victor, din Creţeşti, 
jud. Gorj, a fost confesor la un regiment din 
Brigada 1 Artilerie. Cât regimentul a fost în 
refacere, în prima parte a anului 1917, şi-a 
îndeplinit cu devotament datoria. Nu s-a dat înapoi 
de la nimic, expunându-şi viaţa, cu un spirit de 
jertfă deosebit. A umblat din infirmerie în 
infirmerie, aflate la distanţe între 24 şi 30 km, cu 
600 – 700 bolnavi de febră recurentă şi tifos 
exantematic, distribuind medicamente şi 
mângâindu-le suferinţele, în condiţiile când nu 
aveau medic, până când dânsul însuşi a căzut 
bolnav de tifos exantematic, notează superiorul 
său, maior Gh. Constantinescu. Colonelul C. 
Tănăsescu preciza: „Este iubit şi stimat de toţi 
pentru calităţile sale frumoase de om şi preot: cult, 
modest, corectitudine exemplară. A servit de pildă 
ofiţerilor şi trupei în toate împrejurările, patriot 
fanatic, admirator al instituţiei militare. Îl iubesc 
şi-l stimez”. Colonelul Paşelega din Brigada 1 
Artilerie consemna: „N-am avut decât admiraţie 
pentru părintele Dobrescu. Sentimentele frumoase 
ce posedă au fost balsam pentru trupă şi ofiţeri, 
vorbindu-le şi fiind o pârghie puternică în 
susţinerea moralului trupei”.
          Şirul faptelor săvârşite de preoţi pe front în 
anii Războiului pentru Întregirea Neamului ar 
putea continua. În mod practic, nu a existat preot 
mobilizat la unităţile de pe front să nu-şi fi 

îndeplinit cu prisosinţă îndatoririle, animaţi de un 
spirit de jertfă cu totul deosebit, ca slujitori ai 
Mântuitorului Hristos. Marele Război a fost 
pentru ei, ca şi pentru toţi militarii din Armata 
Română, o experienţă de viaţă unică, cu simţul 
datoriei şi al jertfei ridicat la cote maxime.
 Mai precizăm, în context, că unii dintre 
aceşti preoţi mobilizaţi pe front, după război, au 
ajuns personalităţi de mare importanţă în ierarhia 
Bisericii Ortodoxe Române. Avem în vedere în 
primul rând pe preotul Teodor Simedrea (1886-
1971), din Prunaru, jud. Vlaşca, confesorul 
Regimentului 36 Infanterie, cu activitate de 
excepţie pe front. După război, rămas văduv, s-a 
călugărit în anul 1924, la 38 de ani. A fost, între 
altele, Episcop al Hotinului, cu sediul la Bălţi 
(1935-1940), apoi Mitropolit al Bucovinei (1940-
1945), cu sediul la Cernăuţi şi Suceava, cunoscut 
cu numele de Tit Simedrea. Istoric bisericesc de 
prestigiu, a lăsat în urma sa o operă vastă. La fel, 
preotul Gheorghe Leu (1881-1949), de la Trenul 
sanitar nr. 6, apoi la Regimentul 53/63 Infanterie. 
Generalul Atanasiu I, afirma despre el: „A fost un 
apostol, este dintre rarele exemple de preoţi ce am 
întâlnit. Un preot model, un apostol”. A devenit 
arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor (1924-
1936), apoi Episcop al Argeşului (1936-1940) şi 
Episcop al Huşilor (1940-1949). S-a arătat 
anterior despre preotul Vasile Pocitan (1870-
1955), subşef al Serviciului Religios al Armatei, 
devenit arhiereul Veniamin Pocitan, autor de 
valoroase lucrări de Istorie bisericească.
 Încorporat ca soldat în Regimentul 29 
Infanterie Dorohoi, în noiembrie 1916, rănit în 
luptele de la Caşin – Oituz şi ajuns sergent la 
demobilizarea din 1 aprilie 1921, Ştefan Ciopron 
(1896-1980), avea să devină Episcop al Armatei 
Române, sub numele de Partenie Ciopron 
(călugărit în 1921, la Mânăstirea Slatina, azi jud. 
Suceava), între anii 1937-1948 şi Episcop al 
Romanului şi Huşilor, în anii 1962-1978. În cea 
dintâi Scrisoare pastorală către preoţii militari din 
subordine, aflaţi pe tot cuprinsul ţării, datată la 20 
noiembrie 1937, sublinia: „Ca fost ostaş, întâi îmi 
dau seama ce influenţă are cuvântul preotului, mai 
ales în împrejurări grele. Şi astăzi, după douăzeci 
de ani, am înaintea ochilor figura preotului militar 
de pe front (preotul Danalachi Ion, confesorul 
Regimentului 29 Infanterie Dorohoi), la care mă 
uitam ca la un trimis al lui Dumnezeu şi îmi 
amintesc cu emoţie de cuvintele ce ni le spunea 
înainte de începerea luptelor, oţelindu-ne 
sufletele: „Viaţa unui om – spunea el – oricât de 
lungă ar fi, nu reprezintă aproape nimic cu 
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veşnicia; deci, a-ţi încheia viaţa mai târziu sau mai 
devreme, n-are importanţă, însă foarte important 
este felul cum ţi-ai încheiat viaţa şi ce moştenire ai 
lăsat urmaşilor tăi. Acel om se poate socoti pe 
deplin fericit pe care sfârşitul vieţii l-a găsit 
făcându-şi datoria”. Nici că se putea un mai 
frumos omagiu adus preotului militar de pe front 
de către un fost ostaş, care a ajuns Episcop al 
Armatei Române şi personalitate marcantă a 

Bisericii Ortodoxe Române. 
 Epopeea Războiului pentru Întregirea 
Neamului, încununată cu Marea Unire din anul 
1918 şi făurirea statului naţional unitar român, a 
cuprins, în vâltoarea faptelor de sublimă jertfă şi 
eroism desăvârşit, alături de ostaşi, şi preoţii 
mobilizaţi pe front, adevăraţi apostoli şi modele de 
urmat. Încă destul de puţin facem azi pentru 
pomenirea memoriei lor.

- PENTESCU, Conf. dr. Aurel şi PREDA, Conf. univ. dr. Gavriil – Jertfa preoţilor mobilizaţi în 

Războiul pentru întregirea neamului (1916 – 1919), pubicat în www.once.ro/sesiuni/ 

sesiune_2007/8%20Preoti.pdf

Bibliografie

Un	catarg	pentru	Centenar*

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

    orbeam în numărul anterior despre 
Centenarul Marii Uniri, despre necesitatea ca 
generaţia actuală în ansamblu, dar şi fiecare 
comunitate în parte, mai mare sau mai mică, să-şi 
aducă aportul, după posibilităţi, la marcarea 
împlinirii a 100 de ani de la unirea (aproape) 
tuturor ţinuturilor locuite de români într-un singur 
stat naţional, unitar, independent şi indivizibil. 
Merg mai departe şi afirm că fiecare român trebuie 
să facă ceva în acest sens, o faptă, o vorbă, un gest, 
orice poate contribui la afirmarea identităţii 
noastre naţionale, la a dovedi lumii că, totuşi, 
suntem un popor, o naţiune, în cele din urmă un stat 
cu un trecut dramatic, dar cu atât mai valoros din 
perspectivă istorică, care, în decursul unui secol, a 
făcut progrese deosebite (chiar dacă marile puteri 
înconjurătoare şi-au încercat şi-şi încearcă şi azi 
norocul de a pune stăpânire peste un teritoriu ce are 
de toate), înscriindu-se, cu poticneli şi derapaje, în 
ceea ce se doreşte a fi marele concert al concordiei 
europene.

În acest sens, Asociaţia Civică Tempora, 
organizaţia care scoate, cu mari eforturi, această 
revistă, şi-a propus să sprijine şcolile şi bisericile 
din municipiul Satu Mare, dar şi din tot judeţul, 
precum şi alte instituţii interesate, să-şi instaleze 
câte un catarg de susţinere a Drapelului Naţional, 
ca semn al apartenenţei eterne la România, al 
ataşamentului peren faţă de valorile istorice, 
culturale şi spirituale ale acestui neam, al mândriei, 
în final şi la urma urmei, de a fi român. Este necesar 

ca tânăra generaţie să fie racordată din fragedă 
pruncie la aceste valori, să se raporteze la ele, nu la 
„regele ban” şi bunăstarea sclipitoare din unele ţări 
vest europene. Avem datoria, dar şi puterea, ca 
popor vorbind, să ne facem traiul cât mai apropiat 
de nivelul altora, dar nu plecând în bejenie ca slugi, 
ci muncind aici unde ne-a hărăzit soarta să ne 
naştem. Iar unul din lucrurile care ne ţin pe loc, ne 
adună, este Drapelul Naţional. Raportându-ne la 
el, la Imnul Naţional şi la Stema României, care 
sunt principalele elemente ce definesc simbolic 
identitatea unui stat, purtându-le mereu în suflet, 
vom şti ce avem de făcut şi nu vom pregeta nimic 
pentru a ne servi Patria.

Poate că aceste cuvinte vor părea unora că sunt 
„patriotarde”, cu iz naţionalist, poate chiar 
extremist, însă vă asigur că nu am asemenea 
atitudini, sunt doar un simplu român ce-mi iubesc 
neamul, ţara şi tot ce ţine de ele, fiind crescut şi 
educat de mic în acest spirit, dar cu respect şi 
toleranţă pentru celelalte popoare şi naţiuni. Până 
la urmă, Pământul este destul de întins pentru a 
avea cu toţii loc. Din păcate, sunt unii care-şi 
doresc spaţii mult peste necesităţile lor, silindu-i pe 
cei mai slabi şi fără ambiţii să trăiască în nevoi şi 
chiar în mizerie, uitând titlul unei poezii 
eminesciene: Memento mori.

Dar, să revenim... Aşadar, am pornit un mic 
proiect de „dotare” cu catarge a şcolilor şi 
bisericilor sătmărene. Să nu se creadă cumva că 
avem posibilitatea să donăm noi câte un catarg 

V
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pentru fiecare astfel de instituţie din judeţ. Dacă am 
dispune de asemenea sume, nu am mai sta „cu 
mâna întinsă” pe la Consiliul Judeţean să ne 
sprijine în editarea revistei. Noi dorim, cu sprijinul 
unor „oameni de bine”, care nu vor publicitate, să 
„aprindem scânteia”, să le trezim şi altora interesul 
pentru o astfel de realizare. Am început cu Şcoala 
Gimnazială  „Lucian Blaga” ş i  Biser ica 
„Bunavestire”, ambele din Micro 17, motivele 
fiind atât subiective cât şi obiective, dar ne-am 
gândit la faptul că acest cartier este destul de 
„tânăr”, aici fiind mulţi copii, iar biserica este în 
construcţie şi are suficient spaţiu pentru 
amplasarea catargului. Dacă această iniţiativă va 
avea succes, şi dacă se va manifesta interes, foarte 
probabil vom continua proiectul cu alte şcoli din 
cartierele sătmărene, precum Ion Creangă, 
Octavian Goga, Mircea Eliade, Avram Iancu, 
Vasile Lucaciu sau Bălcescu-Petőfi, dar şi cu 
bisericile care dispun de spaţiul necesar. Una ar 
putea fi cea din Carpaţi II şi aceasta aflată în 
construcţie şi, de ce nu, Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena de lângă Podul Golescu.

Desigur, ne dorim să vină în întâmpinarea 
acestui demers şcolile şi bisericile, atât prin 
eforturi proprii, cât şi al părinţilor, enoriaşilor, 
sponsorilor, inclusiv al autorităţilor locale. Trebuie 
spus, în acest sens, că nu este o investiţie foarte 
mare, cu câteva sute de lei se poate instala catargul, 
cu drapel şi cu tot ce ţine de amplasarea sa în 
condiţii de siguranţă.

Poate că acum exagerez, dar ce frumos ar fi ca, 
în preajma Zilei de 1 Decembrie 2018, în 
majoritatea curţilor şcolilor şi bisericilor 
sătmărene, dar şi ale gospodăriilor individuale, să 
fluture Drapelul Naţional, iar la intrările în toate 
instituţiile, organizaţiile şi blocurile de locuit 
(eventual chiar pe acestea) să fie arborat acest 
Sfânt Simbol al României şi al Românismului! Să 
nu ne fie ruşine a ne manifesta apartenenţa şi 

ataşamentul faţă de Patria plămădită pe Glia 
străbună, udată de lacrimi, sudoare şi, mai ales, de 
sânge, de generaţii şi generaţii de bărbaţi ce şi-au 
dat viaţa pentru libertate, neatârnare, independenţă 
şi un trai mai bun pentru ei, pentru familiile lor şi 
pentru urmaşii lor de-a lungul veacurilor!

Şi asta, cu atât mai mult cu cât altora nu le este 
ruşine să contexte, după un secol, tratatele de pace 
care au reconfigurat Europa, în principal prin 
destrămarea Imperiului Austro-ungar, şi au adus o 
linişte oarecare pe bătrânul continent. Chiar dacă 
unele mari puteri au mai încercat spre mijlocul 
secolului trecut contestarea acestor tratate şi 
refacerea, în mare, a situaţiei anterioare, 
declanşând pentru aceasta un al doilea război 
mondial, mult mai distructiv şi mai dureros decât 
primul, situaţia a rămas cam aceeaşi, doar că s-a 
„prăvălit” între Est şi Vest o „cortină de fier” ce a 
dăinuit aproape 50 de ani. Deci, să revin, dacă unii 
nostalgici dornici de reîntoarcere la perioade 
revolute ale istoriei nu se sfiesc a contesta tratate 
încheiate pe baza realităţii şi întărite de 
deznodământul a două războaie mondiale, în care 
România a plătit un imens tribut de sânge şi bunuri, 
de ce să ne fie ruşine nouă să ne afirmăm identitatea 
naţională şi apartenenţa la statul şi poporul român? 
Noi ne dorim să sărbătorim cu demnitate şi 
mândrie Centenarul Unirii, inclusiv semnarea 
documentelor internaţionale ce au urmat acestui 
moment şi nu să contestăm cuiva dreptul, 
suveranitatea asupra propriului stat.

Ca urmare, am demarat acest proiect, ce 
cuprinde gesturi mici, simple, dar prin achiesarea 
la el a cât mai multor sătmăreni se poate transforma 
într-o frumoasă realizare, demnă de o sărbătoare 
naţională ce marchează un secol de existenţă a 
Statului naţional, unitar, independent, suveran şi 
indivizibil. Poate că aşa vom compensa întrucâtva 
nereuşita legată de catargul de 60 de metri ce s-a 
dorit (sau nu?!) a fi amplasat în Piaţa Romană din 
municipiul reşedinţă de judeţ. Cât priveşte 
reamplasarea Statuii Eroului Necunoscut în Piaţa 
Libertăţii, nici nu mă pot gândi să nu se realizeze. 
Dacă acest lucru nu se va întâmpla, va fi o ruşine 
veşnică pentru generaţia noastră, cea chemată să 
aniverseze Centenarul Unirii, să consfințească şi să 
garanteze pentru totdeauna apartenenţa Sătmarului 
la România!

Dumnezeu să ne ajute!

* Discurs susținut după sfințirea catargului și 
Drapelului Național de la Școala Gimnazială „Lucian 
Blaga” din Satu Mare, în data de 8 iunie 2017.
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Tripla	semnificație	a	Zilei	de	9	Mai

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

       n evoluţia milenară a poporului român, 
evenimentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, 
precum şi Ziua Europei, se înscriu ca momente 
glorioase ale luptei românilor pentru libertate, 
unitate şi independenţă. Sărbătorirea zilei de 9 mai 
este pentru poporul român un prilej de îndreptare a 
gândurilor pline de recunoştinţă către generaţiile 
de luptători şi eroi pentru dreptate socială, 
libertate, unitate şi independenţă.

9 Mai 1877 - moment de cotitură în 
istoria poporului român

Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la 
proclamarea independenţei de stat a României. 
Apărarea independenţei şi a libertăţii țării a 
reprezentat dintotdeauna o valoare supremă pentru 
poporul român. Începând din epoca veche şi 
continuând cu epocile medie, modernă şi 
contemporană, înaintaşii noştri au purtat grele 
bătălii împotriva năvălitorilor străini, a regatelor şi 
imperiilor vremii. Inaugurând epoca modernă, 
secolul revoluţiilor (1784-1878) a descătuşat 
energiile poporului român, asigurând depăşirea 
tuturor obstacolelor ridicate de cercurile 
ultraconservatoare externe. Înaintând pe calea 
deschisă de răscoalele şi revoluţiile din anii 1784, 
1821 şi 1848-1849, naţiunea română a realizat, 
prin actul energic din ianuarie 1859, Unirea 
Moldovei cu Ţara Românească (Muntenia şi 
Oltenia) şi a pus bazele statului modern, România, 
sub domnia lui Alexandru (după unele izvoare 
istorice, Alecsandru sau Alessadru) Ioan Cuza.

Urmărind cu atenţie ridicarea la luptă 
împotriva Imperiului Otoman a popoarelor 
balcanice (Serbia,  Muntenegru,  Bosnia, 
Herţegovina şi Bulgaria), precum şi dorinţele 
revanşarde ale Rusiei ţariste, reprezentanţi ai 
guvernului României au avut o întrevedere cu  
reprezentanţi ai guvernului Rusiei ţariste, la data 
de 29 septembrie /11 octombrie 1876, la Livadia, 
în Crimeea. Partea română a acceptat, în principiu, 
pe baza unei convenţii care s-a semnat la data de 
4/16 aprilie 1877, trecerea armatei ruse prin 
teritoriul României, spre Balcani, în cazul unui 
război ruso-otoman. Guvernul Rusiei se angaja să 
apere integritatea teritorială a ţării noastre şi să 
respecte drepturile şi rânduielile politice ale 

Statului Român.
Guvernul României a declarat mobilizarea 

generală, la data de 6/18 aprilie 1877, aducând sub 
arme 120.000 de oameni, dintre care 58.700 făceau 
parte din armata de operaţii. Conform înţelegerii, 
trupele române au ocupat poziţii de apărare pe 
Dunăre. La data de 10/22 aprilie 1877, relaţiile 
diplomatice dintre România şi Imperiului Otoman 
s-au întrerupt. În ziua de 11/23 aprilie 1877, armata 
ţaristă a trecut frontiera României şi, la data de 
12/24 aprilie 1877, Rusia a declarat război 
Imperiului Otoman. Armata turcă a ripostat la 21 
aprilie/3 mai, bombardând cu artileria oraşul 
Brăila, şi apoi, la 26 aprilie/8 mai, localităţile 
Calafat, Bechet, Olteniţa şi Călăraşi. Concomitent, 
artileria română a răspuns agresiunii otomane, 
bombardând fortăreaţa Vidin.

În zilele de 28/29 aprilie, respectiv 10/11 
mai, Parlamentul României a adoptat o moţiune 
prin care s-a declarat starea de război cu Imperiul 
Otoman. După numeroase iniţiative economice, 
diplomatice şi de apărare, menite a consolida statul 
modern, Sesiunea extraordinară a Adunării 
Deputaţilor a proclamat, la data de 9/21 mai 1877, 
printr-un act legitim de voinţă şi autodeterminare 
naţională, independenţa de stat a României. 
Ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu, 
interpelat de deputatul Nicolae Merfe, a declarat în 
faţa adunării: „Suntem independenţi, suntem 
naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune 
l iberă  ş i  independentă” .  O in te rpe lare 
asemănătoare a venit şi de la Senat, în ziua de 
10/22 mai, din partea senatorului Alexandru 
Orăscu, la care Mihail Kogălniceanu a dat un 
răspuns asemănător celui  de la Camera 
Deputaţilor: „Declarăm dar, că de aici încolo ne 
aşteptăm la o viaţă independentă, la o viaţă de sine 
stătătoare…”.

Proclamarea independenţei a fost salutată 
cu entuziasm de toţi locuitorii ţării, dar şi de 
românii din provinciile istorice aflate încă sub 
dominaţie străină. Adeziunea largă, de masă, la 
actul din 9/21 mai 1877, care însemna realizarea 
unuia dintre idealurile urmărite prin secole de 
înaintaşi, a stat la temelia sprijinului neprecupeţit 
acordat de întreaga noastră naţiune oştirii române, 
angajate  în  războiul  meni t  să  consacre 
independenţa deplină a ţării. Din prima şi până în 
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ultima zi a confruntărilor, populaţia a contribuit 
masiv, cu bani, alimente, obiecte de îmbrăcăminte, 
medicamente, furaje şi alte bunuri, la înzestrarea, 
echiparea şi întreţinerea unităţilor operaţionale. 
Numeroşi locuitori s-au oferit să participe, ca 
voluntari, la marile bătălii desfăşurate în sudul 
Dunării. Toate aceste aspecte au conferit 
războiului din 1877-1878 un caracter popular şi 
naţional, asigurând oştirii, pe lângă sprijinul 
material, un însufleţitor suport moral.

După insuccesele armatei ruse în cele două 
bătălii de la Plevna, din datele de 8/20 şi 18/30 iulie 
1877, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem 
al armatelor ruseşti, a adresat o telegramă 
principelui Carol I, care se afla la Cartierul General 
al Armatei Române, stabilit în localitatea Poiana 
Mare, judeţul Dolj, cerându-i cu insistenţă să 
treacă armata română peste Dunăre, în Bulgaria. 
La data de 19/31 iulie 1877, primele unităţi ale 
armatei române au trecut Dunărea şi au luat în 
primire podul de vase de la Zimnicea-Şiştov.

În ziua de 10/22 august 1877, unităţi ale 
armatei române din Divizia a 4-a română au primit 
„botezul focului” în faţa Plevnei. La data de 27 
august/8 septembrie 1877, s-a desfăşurat primul 
atac românesc al Regimentului 13 Dorobanţi 
Iaşi/Vaslui, în direcţia redutei Griviţa din sistemul 
de apărare al Plevnei, cucerindu-se o poziţie 
întărită în faţa redutei.

În ziua de 30 august/11 septembrie 1877, s-
a desfăşurat a treia bătălie de la Plevna, una dintre 
cele mai mari din timpul războiului, în care au 
participat şi prahovenii din Regimentul 7 
Dorobanţi, Brigada 4 Călăraşi, Regimentul 4 
Călăraşi şi Batalionul 2 Vânători (Infanterie de 
elită). După o eroică încleştare, trupele române au 
ocupat puternica redută Griviţa 1. În timpul 
confruntărilor au pierit aproape 800 de luptători, în 
frunte cu maiorul Gheorghe Şonţu, din Regimentul 
10 Dorobanţi Putna/Vrancea, şi căpitanul Valter 
Mărăcineanu, din Bucureşti. Nereuşindu-se 
ocuparea cetăţii Plevna, s-a hotărât prelungirea 
asediului ei. Două detaşamente din armata română 
şi armata rusă au luptat pentru ocuparea Cetăţii 
Rahova, în zilele de 7/19-9/21 noiembrie 1877, 
întrerupându-se legăturile cu cetăţile Plevna şi 
Vidin. Detaşamentul format din ostaşi ruşi şi 
români era comandat de generalul rus Meyndorf, 
la comanda românilor fiind colonelul Slăniceanu. 
Dintre ofiţerii căzuţi în lupte trebuie evidenţiaţi 
maiorii Constantin Ene, din Bacău, şi Dimitrie 
Giurăscu, din Piteşti. În ziua de 28 noiembrie/10 
decembrie 1877, trupele române au cucerit 
puternicele redute de la Opanez, obligându-l pe 

generalul Osman-paşa să capituleze, împreună cu 
cei 45.000 de ostaşi pe care i-a condus în luptele de 
la Plevna.

De la data de 1/13 decembrie 1877, trupele 
române s-au îndreptat spre cetatea medievală 
Vidin, cucerind, rând pe rând, avanposturile sale 
Smârdan, Tatargic, Inova, Novoselce, Belogradcic 
şi, în final, Vidinul. În ziua de 23 ianuarie/4 
februarie 1878, s-a semnat armistiţiul în războiul 
ruso-româno-turc. Generalul Izet-paşa s-a predat 
trupelor române, împreună cu cei 10.000 de ostaşi 
turci care s-au aflat în cetatea Vidin.

Tratatul de pace ruso-turc, din 19 
februarie/3 martie 1878, de la San Stefano, stipula 
recunoaşterea independenţei României, alături de 
acelea ale Serbiei şi Muntenegrului, precum şi 
autonomia Bulgariei. Dobrogea era cedată Rusiei, 
care-şi rezerva dreptul s-o schimbe „cu partea 
Basarabiei cedată României prin Tratatul de pace 
de la Paris, din 1856, după războiul rus şi coaliţia 
europeană din anii 1853-1856”.

În perioada 1/12 iunie – 1/12 iulie 1878, s-a 
desfăşurat Congresul internaţional de la Berlin. 
Aici s-a recunoscut independenţa de stat a 
României şi drepturile ei asupra Dobrogei, iar 
judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail, din sudul 
Basarabiei, retrocedate Moldovei prin Tratatul de 
la Paris din 1856, au fost încorporate din nou în 
cadrul Imperiului ţarist.

Armata Română a pierdut pe teritoriul 
Bulgariei 10.000 de oameni, care au semnat cu 
viaţa şi sângele lor actul independenţei de stat a 
României. În ziua de 8/20 octombrie 1878, armata 
română şi-a făcut intrarea triumfală în Bucureşti, 
pe Podul Mogoşoaiei, care, de la acel moment, 
poartă numele de Calea Victoriei.

Moment de cotitură în istoria poporului 
român, proclamarea independenţei, consacrată pe 
câmpurile de bătălie şi apoi recunoscută pe plan 
internaţional, a deschis perspective favorabile 
dezvoltării în ritm susţinut a societăţii româneşti. 
Cucerirea independenţei a pregătit condiţiile 
pentru întregirea ţării, prin actul istoric al Marii 
Uniri din anul 1918.

9 mai 1945 - încheierea celui de al doilea 
război mondial în Europa 

Către sfârşitul primei decade a lunii mai 
1945, sutelor de mii de combatanţi din armatele  
participante la bătălia pentru înfrângerea 
Germaniei, aflate în primele linii în Podişul 
Boemiei, pe Elba, în zonele Linz sau Graz, din 
zonele muntoase ale Austriei, le-a fost dat, în 
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sfârşit, să trăiască momente înălţătoare prin 
liniştea bruscă, ieşită parcă din obişnuinţa 
omenească, apărută în urma încetării luptelor. În 
noaptea de 8 spre 9 mai, la ora 2:00, în cartierul 
berlinez Karlshorst, conducătorii celui de-al treilea 
Reich au semnat actul capitulării necondiţionate în 
faţa reprezentanţilor principalelor puteri aliate. În 
mod oficial, cel de-al doilea război mondial în 
Europa luase sfârşit prin strălucita victorie a 
Naţiunilor Unite asupra Germaniei naziste. Pe cea 
mai mare parte a frontului au amuţit tunurile şi 
mitralierele, încetând exploziile infernale. Doar în 
sectoarele în care acţionau trupele sovietice şi 
române, în Podişul Boemiei, luptele au mai durat 
câteva zile, până la 12 mai, datorită refuzului 
grupării germane care activa în această zonă de a 
depune armele.

Marea victorie asupra fascismului a găsit 
armata română în prima linie, alături de celelalte 
forţe ale coaliţiei antihitleriste. Prin mobilizarea 
întregului său potenţial material şi uman, prin 
jertfele date pe câmpurile de luptă, poporul român 
şi-a înscris numele la loc de cinste în cronica 
războiului, el aducându-şi o contribuţie de preţ la 
salvarea civilizaţiei umane, grav ameninţate de 
puterea nazistă. Prin mutarea, aproape instantanee, 
cu câteva sute de km a frontului până către 
graniţele Bulgariei, Iugoslaviei şi Ungariei, Înaltul 
Comandament al Wehrmachtului s-a văzut nevoit 
să abandoneze spaţiul balcanic, Germania fiind 
ameninţată direct şi dinspre sud-est. Ostaşii 
români s-au bătut apoi cu îndârjire, în cooperare cu 
trupele sovietice din compunerea Fronturilor 2 şi 3 
Ucrainean, pentru desăvârşirea eliberării 
teritoriului naţional de sub ocupaţia horthysto-
hitleristă şi, mai departe, pe teritoriile Ungariei, 
Cehoslovaciei şi Austriei, până la victoria finală. 
Suma totală a efectivelor române participante în 
luptele pentru înfrângerea fascismului a depăşit 
540.000 de oameni, iar tributul de sânge plătit de 
cele două armate române, Armata 1-a şi Armata 4-
a, care s-au găsit aproape tot timpul în ofensivă, 
mărind de regulă pierderile, s-a ridicat la aproape 
170.000 de morţi, răniţi şi dispăruţi. Ostaşii români 
s-au bătut cu trupele hitleriste şi horthyste timp de 
265 de zile, din august 1944 şi până în mai 1945, au 
luat pieptiş 20 de masive muntoase importante, au 
forţat 12 mari cursuri de ape, au eliberat 8717 
localităţi şi alte zone populate din România, 
Ungaria, Cehoslovacia şi Austria, dintre care 53 de 
oraşe. Trupele române combatante au capturat 
aproximativ 120.000 de prizonieri şi au ucis în 
timpul luptelor circa 20.000 de militari. De 
asemenea, românii au distrus sau capturat 

însemnate cantităţi de muniţii, armament şi tehnică 
de luptă. În total, Armata română a scos din luptă 
echivalentul din acea vreme a 14 divizii germane şi 
ungare. Faptele de arme, de cutezanţă, eroism şi 
pricepere ostăşească săvârşite de militarii români 
pe frontul antihitlerist au fost evidenţiate în 
numeroasele ordine de zi pe care le-au dat 
ministrul de război, precum şi comandanţii de 
armate, de corpuri de armată şi de divizii în timpul 
acestui război.

Demn de subl iniat  es te  faptul  că 
participarea României la înfrângerea inamicului s-
a sprijinit exclusiv pe resursele economice şi 
financiare ale ţării, fapt aproape singular în 
rândurile statelor mijlocii şi mici, componente ale 
coaliţiei antihitleriste. Întreaga armată română 
care a acţionat pe frontul antifascist a fost 
înzestrată şi aprovizionată prin eforturile 
poporului român, cheltuielile economico-
financiare ale statului în perioada războiului 
antihitlerist trecând cu mult peste un miliard de 
dolari, echivalent în valută raportat la anul 1938.

Acţiunea militară a României desfăşurată 
în cadrul coaliţiei antihitleriste a adus şi importante 
beneficii strategice şi operativ tactice, grăbind 
victoria asupra armatei naziste. Comparativ cu 
aportul altor state membre ale Naţiunilor Unite 
participante la război, contribuţia României la 
obţinerea marii biruinţe de la 9 mai 1945 se 
situează la loc de frunte, definit ca atare de unele 
personalităţi politice şi militare din ţările aliate. 

Cu toate acestea, statutul internaţional al 
României la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial a fost fixat în mod nedrept, prin Convenţia 
de armistiţiu semnată la Moscova, la 12 
septembrie 1944, şi prin „înţelegerile” convenite 
în capitala sovietică, în octombrie 1944, între 
Stalin şi Churchill, privind delimitarea sferelor de 
influenţă în Europa centrală, de est şi de sud.

La Paris, în pofida aportului ei considerabil 
– militar, economic şi uman – la marea victorie 
aliată din mai 1945, România a fost tratată ca un 
stat învins, clauzele teritoriale, politice, 
economice şi militare fiind oneroase. Tratatul de 
pace cu România, semnat la 10 februarie 1947, nu 
a recunoscut cobeligeranţa ţării noastre din anii 
1944-1945, fapt ce a constituit o mare nedreptate 
săvârşită faţă de poporul român şi armata sa.

Omagierea ostaşilor care şi-au dat viaţa 
pentru înfrângerea fascismului trezeşte cele mai 
alese sentimente în rândurile oştirii şi a populaţiei 
civile, care iartă, dar nu uită jertfele bunicilor şi 
părinţilor noştri pentru apărarea pământului 
strămoşesc.   
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9 mai - Ziua Europei

După încheierea celui de-al doilea război 
mondial, mai multe personalităţi marcante ale 
vieţii politice europene au fost preocupate de 
crearea unor instituţii pentru apărarea păcii şi 
prevenirea izbucnirii unor noi conflicte armate.

9 mai 1950 este considerată ziua de naştere 
a Uniunii Europene. Din iniţiativa lui Jean Monet, 
consilier pe probleme economice şi om politic 
francez, şi a lui Robert Schuman, eminent jurist şi 
ministru al afacerilor externe al Franţei, în 
perioada 1948-1952, a fost prezentată Declaraţia 
Schuman, planul care propunea cancelarului 
Germaniei din perioada 1949-1963, Konrad 
Adenauer, exercitarea unui control comun asupra 
producţiei de cărbune şi oţel, materiile prime cele 
mai importante pentru industria armamentului. 
Ideea de bază era aceea că o ţară care nu deţine 
controlul asupra producţiei de cărbune şi oţel nu va 
avea mijloacele necesare pentru a lupta într-un 
război. Konrad Adenauer şi-a exprimat rapid 
adeziunea întrucât statul german dorea să devină 
un partener al Franţei în realizarea unui proiect 
generos, menit să înlăture vechile animozităţi şi să 
deschidă calea reconcilierii şi a colaborării. Robert 
Schuman, francez după tată, luxemburghez după 
mamă şi cetăţean german prin naştere, a devenit 
cetăţean al Franţei în anul 1919, o dată cu revenirea 
Alsaciei şi Lorenei la statul francez. În după 
amiaza zilei de 9 mai, la ora 16:00, în Salonul 
Orologiului din Quai d'Orsay, Robert Schuman a 
prezentat îndrăzneaţa declaraţie care-şi propunea 
să modifice soarta Europei, prin reintegrarea 
Germaniei în marea familie europeană. El pornea 
de la constatarea că „pacea mondială nu poate fi 
asigurată fără a face eforturi creatoare 
proporţionale cu pericolele care o ameninţă”. 
Ministrul de externe francez sublinia că „Europa 
nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a 
unui plan unic, ci prin realizări concrete, care să 
creeze, în primul rând, o solidaritate de facto”. 

În urma unor intense contacte diplomatice, 
la data de 18 aprilie 1951, în conformitate cu 
prevederile Tratatului de la Paris, a luat fiinţă 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 
(CECO), formată din: Franţa, Germania de Vest, 
Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda.

Comunitatea Economică a Cărbunelui şi 
Oţelului, creată ca organizaţie supranaţională, a 
devenit fundaţia pentru înfiinţarea Comunităţii 
Economice Europene (CEE), în urma semnării 
Tratatului de la Roma, la data de 25 martie 1957.

În anul 1985, reprezentanţii celor 10 state 

membre, întruniţi în Consiliul European de la 
Milano, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua 
Europei, ca semn de preţuire a rolului Declaraţiei 
Schuman în realizarea construcţiei europene.

Comunitatea Economică Europeană a fost 
redenumită ulterior Comunitatea Europeană (CE), 
prin încheierea Tratatului de la Mastricht (Olanda), 
semnat la data de 7 februarie 1992, care a pus 
bazele formale ale Uniunii Europene (UE).

Ultima amendare a bazelor constituţionale 
ale Uniunii Europene a fost făcută prin Tratatul de 
la Lisabona, care a intrat în vigoare la data de 1 
decembrie 2009. 

Uniunea Europeană funcţionează printr-un 
sistem de instituţii supranaţionale, independente şi 
interguvernamentale, care iau decizii prin 
negociere între cele 28 de state membre: Franţa, 
Germania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg 
(1952), Irlanda, Marea Britanie, Danemarca 
(1973), Grecia (1981), Spania, Portugalia (1986), 
Finlanda, Suedia, Austria (1995), Polonia, 
Slovenia, Ungaria, Cipru, Malta, Cehia, Slovacia, 
Estonia, Letonia, Lituania (2004), România, 
Bulgaria (2007) şi Croaţia (2013).

În prezent se desfăşoară negocieri cu 
Muntenegru, Serbia şi Turcia (deși, având în 
vedere deteriorarea dramatică a statului de drept în 
urma tentativei de lovitură de stat din iulie 2016, la 
24 noiembrie Parlamentul a adoptat o rezoluție în 
care solicita întreruperea temporară a negocierilor 
de aderare cu acest stat). Albania și fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei sunt, de asemenea, țări 
candidate, în timp ce Bosnia și Herțegovina, dar și 
Kosovo sunt țări potențial candidate. Există însă 
regretul că Marea Britanie a hotărât, în urma unui 
referendum, să se retragă din Uniunea Europeană.

România a aderat la principiile Uniunii 
Europene în anul 1995, iar la data de 25 aprilie 
2005 statele membre i-au confirmat adeziunea, 
fiind primită, împreună cu Bulgaria, la data de 1 
ianuarie 2007, în Uniunea Europeană.

Ziua de 9 mai reprezintă un simbol al 
Uniunii Europene (aleasă ca Zi a Europei de 
Consiliul European de la Milano, în anul 1985), 
alături de moneda unică europeană (euro), drapelul 
albastru cu 12 steluţe aurii (emblemă adoptată în 
anul 1955 de către Comitetul Miniștrilor, în urma 
propunerii Adunării Parlamentare), deviza 
„unitate în diversitate” şi Imnul european 
(aranjament muzical fără text al preludiului la 
„Oda bucuriei” din Simfonia a 9-a de Beethoven, 
realizat de Herbert von Karajan, adoptat ca imn 
european, în ianuarie 1972, de Comitetul 
Miniștrilor Consiliului Europei). 
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Mari	pictori	români	–	martori	oculari	
pe	câmpul	de	luptă	în	timpul	Războiului	

pentru	Independența	României	(1877-1878)

Prof.	Nicolae	POP

  ntreaga viață social-politică din preajma 
anilor 1877-1878 și, respectiv, până la începutul 
secolului al XX-lea, a fost ilustrată de gândirea 
artiștilor plastici ai vremii, dar și în operele lor 
viu ilustrate pe parcursul evenimentelor care au 
avut loc atât în spațiul românesc, cât și peste 
Dunăre. Pictorii români au avut un rol de seamă 
începând cu revoluția de la 1848, perioadă din 
care îi amintim pe: Constantin Lecca, care a 
zugrăvit, spre exemplu, „Moartea lui Mihai 
Viteazu” (1845), apoi C.D. Rosenthal cu 
„România rupându-și cătușele pe Câmpia 
Libertății” (1848) şi „România revoluționară” 
(1850), continuând apoi cu Theodor Aman, care a 
pictat „Bătălia românilor cu turcii pe Insula Sf. 
Gheorghe” (1859), „Vlad Țepeș și solii turci” 
(1863), „Izgonirea turcilor la Călugăreni” 
(1872), dar și portrete ale marilor patrioți, printre 
care Tudor Vladimirescu (1876) etc. De subliniat 
este faptul că, pentru artiștii plastici ai secolelor 
al XVIII-lea și al XIX-lea, evenimentele istorice 
ale vremii, și nu numai, au constituit o 
permanentă și inepuizabilă sursă de inspirație în 
realizarea unor opere de artă de înaltă valoare 
artistică, remarcabile prin elogiul adus 
evenimentelor dar și al îndemnului vibrant al 
acțiunii oglindite în operele lor prin mijloacele 
specifice artelor plastice.

Cu siguranță, marele eveniment care a 
consfințit cucerirea Independenței de Stat a 
României a oferit artiștilor plastici ai timpului un 
nou și excepțional prilej pentru a-și dovedi 
patriotismul, pentru a face dovada dorinței și 
capacității de a contribui cu propriile resurse la 
reuşita unuia dintre marile izbânzi ale istoriei 
noastre moderne.

În perioada de pregătire și de intrare a 
Românie în război, pe lângă Marele Cartier 
General al Armatei Române s-a atașat un grup de 
patru însemnați pictori, respectiv Nicolae 
Grigorescu, Carol Popp de Szatmari, Sava Henția 
și C.D. Mirea, care și-au propus să oglindească cu 

fidelitate maximă etapele și momentele 
importante ale luptelor, să imortalizeze în schițe, 
la fața locului (pe câmpul de luptă, cu creionul și 
penița), imagini expresive ale locurilor unde s-au 
dat bătălii, dar și chipuri ale soldaților care n-au 
pregetat să-și riște viața pentru interesele țării și 
pentru a-şi afirma, astfel, dragostea față de glia 
străbună.

Această iniţiativă a beneficiat de sprijinul 
unor personalități de seamă ale timpului, printre 
care medicul şi savantul cu largi vederi și 
orizonturi progresiste, Carol Davila, care a 
organizat grupul celor patru mari pictori români. 
Acesta, la îndemnul lui I.C. Brătianu, îi adresează 
pictorului Nicolae Grigorescu, care se afla în 
Franța, îndemnul de a reveni în patrie, punându-i 
la dispoziție suma de 1000 de franci, necesară 
pentru călătorie. Grigorescu a primit cu 
satisfacție propunerea lui Carol Davila și 
părăsește fără ezitare Barbizonul. 

Dintre toți pictorii care au participat la 
Războiul pentru Independența României, 
Nicolae Grigorescu a fost cel mai deplin în ceea 
ce privește talentul și priceperea sa. La fel, și 
ceilalți pictori și-au dovedit măiestria în redarea 
celor mai expresive momente din timpul luptelor. 
Sosirea în țară a lui Nicolae Grigorescu a fost 
semnalată de ziarul „Războiul”, nr. 7, din 29 iulie 
1877, care informa cititorii că: „Pictorul Nicolae 
Grigorescu se află în țară la Cartierul General al 
Armatei Române, unde a fost chemat să schițeze 
diferite momente ale armatei noastre, dar mai cu 
seamă trecerea armatei române peste Dunăre. 
Pictorul Grigorescu va participa în continuare la 
toate etapele războiului.” Dintre sutele de schițe 
realizate de Nicolae Grigorescu, amintim doar 
câteva: „Trecerea Dunării la Corabia”, „Capul de 
pod între Turnu Măgurele și Nicopole”, 
„Convoaie de căruțe”, „Care cu provizii într-un 
sat bulgăresc”, etc. Capodopera sa este pictura 
„Atacul de la Smârdan”, care oglindește cel mai 
sugestiv întreaga atmosferă de război în plină 
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2desfășurare, este pictată pe o pânză de 10 m . 
Această lucrare a fost comandată în anul 1878 de 
către primăria capitalei și a fost terminată în anul 
1885, despre care, inclusiv pictorul, motivează 
convingător că „monocromia” util izată 
reprezintă atmosfera plumburie a războiului. În 
operă, Grigorescu a eliminat amănuntele, s-a 
oprit asupra generalului și nu asupra elementelor 
particulare. Opera a fost apreciată de mari artiști, 
atât români cât și străini. „Privind această pictură 
– subliniază Alexandru Vlahuță, biograful 
artistului, rămâi uimit de simplitatea compoziției, 
dar mai ales de pasiunea ce respiră din toată 
această pânză; e războiul văzut cu ochii 
soldaților, nu a comandanților. Trebuie să știi însă 
că impresia așa de puternică ce ți-o dă tabloul, e 
datorită pasiunii de care a fost inspirat pictorul în 
momentul execuției; niciodată un pictor de război 
n-a fost așa de adânc răscolit în sufletul lui”. 

Un alt mare pictor atașat pe lângă Marele 
Cartier General al Armatei a fost Carol Papp de 
Szatmary, născut în 1813 la Cluj. A studiat pictura 
la Viena, iar după multe călătorii făcute în 
străinătate, în anul 1840 se stabilește la București, 
fiind unul dintre marii acuareliști și un desenator 
desăvârșit. Sosirea pe front a artistului a fost 
detaliată de presa timpului în ziarul „Războiul” 
din 14 august 1877, în care se subliniază că 
„talentatul artist, d-l Szatmary, în calitate și de 
fotograf al Curții regale, va fi prezent cu desene, 

schițe și fotografii sugestive de pe câmpul de 
luptă”. În ziarul „Războiul” s-au publicat multe 
desene, unele fără semnatură, dar stilistic nu pot 
fi atribuite decât lui Carol Papp de Szatmary.

Un alt artist de seamă din grupul celor 
patru, este pictorul Sava Henția, de fel din 
Transilvania și el, care a ajuns de mic la 
București. Din nefericire, viitorul artist își pierde 
auzul din copilărie. Cu toate acestea, termină 
Școala de Arte Frumoase din București în anul 
1870.  A avut  o mare încl inaț ie  pentru 
compozițiile cu caracter istoric, cum sunt, spre 
exemplu: „Intrarea lui Traian în Sarmisegetuza” 
și „Intrarea lui Mihai în Alba Iulia”. După studii 
făcute la Paris, se întoarce în țară și este numit 
profesor de desen și caligrafie la Azilul Elena 
Doamna, unde îl cunoaște pe Carol Davila, care-l 
recomandă ca „atașat la Ambulanța Marelui 
Cartier General, pe tot timpul războiului”, după 
cum reiese din scrisoarea de recomandare a 
doctorului Carol Davila cu privire la infirmitatea 
pictorului Henția. Dintre lucrările sale ce 
ilustrează începerea războiului, amintim: 
„Trecerea Dunării la Corabia”, „Trecerea Dunării 
la Nicopole”, „Prima lovitură de tun”, 
„Transportul de muniții pe front” etc. 

Sava Henția avea un mare interes pentru 
peisaje, o tematică definitorie pentru activitatea 
sa de pictor, așa cum reiese din lucrările: „Podul 
român de la Corabia”, „Pontoane pe bărci la 
Corabia”, „Ruine la Nicopole”, „Ruine pe malul 
Dunării”, „Ruine în Bulgaria” – în care 
evidențiază pitorescul peisagistic. Multe din 
schițele sale vor fi transpuse în compoziții în ulei.

După terminarea războiului, cercurile 
conducătoare au făcut apel la limbajul plastic 
pentru a glorifica independența de stat. Lucrările 
plastice trebuiau să se oprească asupra celor mai 
răsunătoare momente și, mai ales, asupra 
prezenței pe front a domnitorului Carol I al 
României, care este înfăţişat în numeroase lucrări 
în fruntea oştirii române în campania din 1877-
1878, precum şi întoarcerea triumfală a trupelor 
române în Bucureşti.

-Istoria lumii în date, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1972.
-Independența României, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.
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Tripla	semnificație	a	zilei	de	9	mai	
în	istoria	poporului	român

Prof.	Estera	HĂȘMĂȘAN

    n fiecare an, memorabila zi de 9 MAI ne 
amintește trei momente cruciale, cu importanță 
covârșitoare pentru istoria poporului român:

1. 9 mai 1877 – Proclamarea Independenței 
de Stat a României;

2. 9 mai 1945 – Ziua Victoriei Națiunilor 
Unite împotriva Germaniei fasciste;

3. 9 mai 1950 – Data la care s-au pus bazele 
viitoarei Uniuni Europene prin crearea 
unei autorități comune care să controleze 
industria cărbunelui și oțelului din Franța 
și Germania de Vest.

Obținerea independenței României a rămas 
principalul obiectiv urmărit în perioada de după 
Mica Unire. Se aștepta o conjunctură favorabilă 
care să facă posibil acest deziderat, urmărit încă 
de la revoluția de la 1848 și cuprins în programul 
acesteia.

Ocazia  favorabi lă  s-a  ivi t  odată  cu 
redeschiderea ,,chestiunii orientale”. În 1875 a 
izbucnit revolta antiotomană în Bosnia și 
Herțegovina, urmată de răscoala bulgarilor, 
susținută în secret de Rusia (1876). Mișcarea lor a 
fost sprijinită de Serbia și Muntenegru, care au 
declarat război Turciei în 1876. În același an, 
rușii, profitând de situația creată în Imperiul 
Otoman, s-au pregătit de război împotriva 
acestuia. Rusia s-a asigurat mai întâi de 
neutralitatea Austro-Ungariei, căreia i-a promis 
unele avantaje. România și-a oferit sprijinul 
militar în schimbul recunoașterii independenței 
depline, dar oferta sa a fost respinsă de ruși. S-a 
semnat totuși o Convenție militară care 
reglementa trecerea trupelor ruse pe teritoriul 
României (4 aprilie 1877). Se permitea trecerea 
trupelor ruse pe teritoriul României cu condiția ca 
Rusia să respecte integritatea teritorială a 
României. 

Intrarea trupelor ruse pe teritoriul României și 
refuzul lui Carol I de a colabora cu turcii a atras 
bombardarea de către artileria otomană a 
localităților românești de la Dunăre. Ca răspuns, 
Parlamentul României a votat ruperea legăturilor 

de dependență cu Poarta și a declarat stare de 
război.

La 9 mai 1877, independența României a fost 
proclamată oficial în Camera Deputaților în urma 
unui discurs susținut de Mihail Kogălniceanu, 
ministrul de Externe al României.

Respingerea trupelor rusești pe frontul de la 
Plevna determină pe marele duce Nicolae al 
Rusiei să solicite ajutorul României. În august, 
comanda trupelor româno-ruse de pe frontul de la 
Plevna a revenit principelui Carol, comandantul 
suprem al armatei române, secondat de generalul 
Cernat, șeful Marelui Stat Major Român. 
România devine parte activă la război. În 
noiembrie 1877, după organizarea unui asediu, 
Plevna capitulează. Au murit sau au fost răniți 
circa 10.000 de soldați români. Rusia a încheiat, 
în ianuarie 1878, armistițiul cu Turcia, victoria 
fiind de partea armatelor ruso-române. 

Independența României odată proclamată 
trebuia cucerită prin luptă, ceea ce soldații români 
au reușit să facă, ducând greul luptei în asediul 
organizat asupra redutelor Plevnei. Trupele 
române au ocupat redutele Rahova și Grivița 
determinând capitularea armatei turce și predarea 
acesteia, în frunte cu generalul Osman-Pașa.

După armist i ț iu ,  au fost  organizate 
Congresele de la San Stefano și Berlin. 
Independența României a fost recunoscută. 
România recapătă Dobrogea care fusese o lungă 
perioadă (încă din secolul al XV-lea) sub 



stăpânire otomană.
Obținerea independenței a contribuit la 

creșterea rolului statului român în procesul de 
modernizare pe plan intern și a consolidat poziția 
României pe plan internațional.

Ca semn al noului statut internațional de care 
se bucura statul român, în 1881 România a luat 
titlul de regat. Carol I primea pentru sine și pentru 
moștenitorii săi titlul de rege al  României.

Istoria poporului român este presărată cu 
momente de mare curaj și eroism, cum au fost cele 
de la Plevna, sau mai târziu grelele lupte de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz din vara lui 1917. Prin 
astfel de acte de curaj ale militarilor români și prin 
diplomația oamenilor politici ai vremurilor 
amintite, s-a putut obține independența deplină a 
României și apoi făurirea României Mari.

După doar două decenii de la întregirea 
statului român, când încă nu s-a uscat bine sângele 
eroilor de la Mărășești, România trece prin alte 
momente tragice legate de declanșarea și evoluția 
celui de al doilea război mondial.

Puterea vecină Rusia (devenită U.R.S.S.), 
care a încălcat și în 1878 Convenția militară și ne-
a ocupat cele trei județe din sudul Basarabiei 
(Cahul, Ismail și Bolgrad), în 1940, în timpul 
celui de al doilea război mondial, a profitat de 
situația în care se afla România, lipsită de sprijinul 
Franței (după capitularea Franței în iunie 1940), și 
ne-a răpit, sub amenințare cu forța, Basarabia și 
nordul Bucovinei.

Înfrângerea Franței, izolarea Angliei și 
anexiunile sovietice au dus la orientarea politicii 
externe a României către Germania, care își dorea 
un aliat în zonă în vederea războiului cu U.R.S.S.

În momentul declanșării războiului împotriva 
U.R.S.S., România s-a alăturat Germaniei pentru 
a redobândi teritoriile din Răsărit. Înfrângerea 
germanilor în Bătălia de la Stalingrad a dus la 
pierderi uriașe și în dispozitivul armatei române. 
În aceste condiții, Antonescu a inițiat contacte cu 
statele aliate pentru o ieșire din război. În paralel, 
se desfășurau tratativele regelui Mihai și ale 
oamenilor politici români. Aceștia (în special 
Iuliu Maniu) au inițiat în secret contacte 
diplomatice cu reprezentanții Angliei și SUA 
pentru scoaterea țării din războiul antisovietic. 
Negocierile au eșuat deoarece statele aliate nu au 
acceptat să încheie pace separată ci numai 
capitularea necondiționată a Germaniei și a 
aliaților acesteia. În aceste condiții, la 23 august 

1944 ,  r ege le  Miha i ,  î n  co labora re  cu 
reprezentanții partidelor politice tradiționale, l-au 
înlăturat pe Antonescu de la conducerea statului. 
Noul guvern condus de generalul Constantin 
Sănătescu a declarat încetarea războiului 
împotriva Uniunii Sovietice și a cerut armatei 
germane să părăsească teritoriul României.

Operațiunile armatei române împotriva 
trupelor germane au început înainte de semnarea 
armistițiului, cea mai mare parte a teritoriului 
României fiind eliberată prin forțe proprii. La 
Campania militară din Vest, România a participat 
inițial cu 19 divizii, ulterior cu 16.

Merită amintite luptele purtate de soldații 
români pentru eliberarea Transilvaniei, în special 
cele care au forțat trecerea Mureșului. La 25 
octombrie 1944, orașele Carei și Satu Mare au 
fost eliberate, iar armata română a continuat 
ofensiva pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și 
Austriei până la 9 mai 1945, când armata 
Germaniei a capitulat. Trupele române au avut o 
contribuție importantă la înfrângerea rezistenței 
Germaniei din orașele Budapesta și Banska 
Bystrica, precum și la succesul operațiunilor care 
vizau cucerirea munților Tatra. Au fost implicați 
aproximativ 540.000 de soldați și eliberate 3.831 
de localități din care 53 de orașe. Armata română a 
pierdut circa 170.000 de militari. Efortul 
economic în Campania din Vest a costat România 
un miliard două sute de milioane de dolari. Din 
punctul de vedere al efectivelor angajate în luptă 
și al cheltuielilor de război, România se situează 
pe locul IV în rândul statelor participante la 
coaliția antigermană. Pierderile umane suferite de 
România în acest război se ridică la peste un 
milion de morți, din care 800.000 erau militari pe 
front. 

Visul european al constituirii unei Europe 
unite era vechi. De la ,,Statele Unite ale Europei” 
(Victor Hugo), din secolul  al XIX-lea, trecând 
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prin ,,mișcarea paneuropeană” din anii '20 ai 
secolului următor, construcția unei Europe unite a 
debutat prin Tratatul de la Roma.

Confruntarea dintre cele două blocuri 
politico-militare părea să compromită definitiv 
ideea unei Europe unite. Totuși, în 1950, doi 
francezi, Jean Monnet și Robert Schuman, au 
relansat ideea construcției europene. Pentru ei, 
integrarea europeană trebuia să se facă nu într-un 
mod global, fapt care n-ar fi fost acceptat din 
punct de vedere politic, ci prin intermediul 
sectoarelor economice, cu scopul de a crea ,,o 
solidaritate de fapt”. Astfel, pe 9 mai 1950, 
Schuman a propus crearea unei autorități comune 
care să controleze industria cărbunelui și oțelului 
din Franța și Germania de Vest. Aderarea la 
această autoritate a fost lăsată deschisă și altor țări 
din Europa Occidentală. Propunerea a fost 
primită favorabil de către guvernul Germaniei de 
Vest, dar și de către guvernele Belgiei, Italiei, 
Luxemburgului și Olandei. Alături de Franța, pe 
18 aprilie 1951, cele cinci țări au semnat Tratatul 
de la Paris, în urma căruia a luat ființă 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului 
(C.E.C.O).

În iunie 1955, are loc un eveniment important, 
în care Paul Henri Spaak, ministrul belgian de 
Externe, a jucat un rol determinant. La Conferința 
de la Messina, miniștrii de externe ai C.E.C.O. au 
căzut de acord să studieze posibilitățile unei 
uniuni economice, această inițiativă ducând la 
semnarea Tratatului de la Roma, în urma căruia a 
luat naștere Comunitatea Economică Europeană 
(C.E.E.) și Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (Euratom). Tratatul prevedea ca în 12 
ani să dispară barierele vamale între statele 
membre și să se institute o politică vamală, de 
gestiune și de susținere a agriculturii comune.

Treptat, prevederile cele mai importante ale 

Tratatului C.E.E. au fost puse în practică, astfel 
încât în 1967 cele trei comunități (C.E.E., 
C.E.C.O și Euratom) au fuzionat într-un 
ansamblu de instituții, denumit Comunitatea 
Europeană (C.E).

În perioada 1973-2004, Comunitatea 
Europeană s-a lărgit, cuprinzând noi state: 1973 – 
Marea Britanie, Danemarca și Norvegia; 1981 – 
Grecia; 1986 –Spania și Portugalia. În anii '70 și 
'80 au loc realizări importante. Se produc 
progrese pe calea eliminării barierelor vamale 
interne și a realizării unei piețe unice.

Renașterea democrației în Europa de Est, 
după1989, a produs schimbări și în politica U.E. 
Astfel, în1991, reprezentanții țărilor europene 
negociază tratatul privitor la Uniunea Europeană. 
Consiliul European se întrunește la Maastricht (în 
Olanda). Uniunea Europeană este creată pe 1 
noiembrie 1993, data intrării în vigoare a 
Tratatului. 

În perioada următoare, numeroase țări din 
estul și din sudul Europei și-au depus candidatura 
la Uniunea Europeană. La 1 mai 2004 au fost 
integrate în Uniune zece țări: Polonia, Ungaria, 
Cehia, Estonia, Slovenia, Cipru, Slovacia, 
Letonia, Lituania și Malta. În anul 2007 România 
și Bulgaria, recunoscute drept candidate cu 
drepturi depline, au fost integrate și ele în 
Uniunea Europeană.

O consecință benefică a relațiilor 
României cu U.E. este aceea că cetățenii români 
pot călători fără vize pentru o perioadă de scurt 
sejur. Asigurarea liberei circulații a oamenilor și 
mărfurilor (fără bariere vamale) în țările membre 
a fost unul din primele deziderate ale Pieței 
Comune (C.E.E). Identitatea europeană nu o 
exclude pe cea națională, dimpotrivă, simțindu-se 
liber în Europa, cetățeanul oricărui stat membru 
își poate afirma propriile sale valori culturale.

1. Ghica, Luciana-Alexandra, ,,Enciclopedia Uniunii Europene”, Editura Meronia, București, 
2006;
2. General de brigadă (r) prof. univ. dr. Nicolae Ciobanu, locotenent-colonel dr. Viorel Brat,,Marea 
Conflagrație a secolulului XX”, Pitești 2010;
3. Horia C. Matei; Marcel D. Popa; Nicolae C. Nicolescu; Gheorghe Rădulescu;
4. Constantin C. Giurescu, ,,Istoria României în date”, Editura Enciclopedică Română, București 
1972.
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Corneliu	Mezea
(24	noiembrie	1903-12	august	1936)

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

  storicul literar Nae Antonescu, în 
articolul Pilda vie a înaintaşilor, scrie: „Cine ar 
putea tăgădui marea efervescenţă a profesorilor 
liceului «Mihai Eminescu», aceşti neobosiţi 
gânditori, care au tipărit revista «Micul 
matematician» (1936), revista în limba franceză 
«Nos essais» (1936), printre cele dintâi în ţara 
noastră de acest fel? Cum oare am putea aprecia 
efortul acestor dascăli autori de manuale 
didactice, precum Francisc Groza, poliglotul 
oraşului, cu îndrăzneala de a tipări discursul lui 
Cicero, Pro A. Licinio Archis poeta, text latin cu 
adnotaţii, în Satu Mare, în 1935, Vasile Scurtu cu 
lucrările sale de istorie culturală, Eftimie Pandrea 
cu preocupările sale folcloristice, Cornel Mezea 
care n-a obosit să scrie o monografie a lui Vasile 
Lucaciu, filosofii Şerban Lungu şi Traian Marcu, 
astăzi încă în viaţă, pictorul Nicolae Brana, 
istoricul Titus L. Roşu, profesorul Gabriel 

1Georgescu? ”
Dăm câteva date din STAT PERSONAL. 

Corneliu Mezea este născut la 24 noiembrie 1903 
în Beiuş, judeţul Bihor. Este de naţionalitate 
română şi de religie unită. Studiile liceale le face 
la Liceul Samuil Vulcan din Beiuş, obţinând 
Certificatul de maturitate Nr. 18-313/1923. 
Devine licenţiat în istorie şi geografie la 
Universitatea din Cluj, cu diploma Nr. 183/1927. 
Absolvă Seminarul pedagogic universitar, 

obţinând certificatul Nr. 142/1929. În sesiunea 
din anul 1935, susţine Examenul de capacitate 
pentru istorie şi geografie. A fost profesor 
suplinitor, plătit din fonduri „extrabugetare”, de 
la „Comitetul şcolar al liceului «Mihail 

 2Eminescu».”
Până la venirea la Liceul Mihail Eminescu 

din Satu Mare, a profesat ca suplinitor la Liceul 
Samuil Vulcan (actualul Colegiu Naţional Samuil 
Vulcan) din Beiuş, în perioada 1927-1930, apoi a 
avut ore suplimentare la Şcoala normală de 
conducătoare (actualul Liceu Pedagogic Nicolae 
Bolcaş) din Beiuş, în perioada 1931-1932. Între 
anii 1933-1935, a activat la „catedra de istorie a 
profesorului deputat Petre Fodor dela Şcoala 
normală unită din Oradea, cu ordin eleberat de 

 3Episcopia unită din Oradea. ”
În TABLOU de repartiţia definitivă de 

ore a corpului didactic în anul şcolar 1935-
1936, de la poziţia 19 aflăm catedra profesorului 
Mezea: „ist 1a 2c geo.: 1c 2b 2c 6b 7b gim.: 2 2 2 2 2 1 1 

1a 1b educ 7b ”, având 17 ore pe săptămână. Este 2 2 1

dirigintele clasei a VII-a B, cu un efectiv de 21 de 
elevi.

A făcut parte din Societatea Regală 
Română de Geografie, Turing Clubul României, 
Liga Antirevizionistă Română, ASTRA. A scris: 
volumul „Jertfa românilor din valea Beiuşului 
pentru întregirea neamului”, Tipografia Doina, 
Beiuş, 1935; „Martirii din bazinul Beiuş-Vaşcău” 
în volumul „Bihorul, strajă la hotare”, Oradea, 
1934; ,,Beiuşul” (monografie); ,,Isbucul” 
(studiu); ,,Datul dela Călineasa” şi „Târgul de la 
Găina” (studii)  în , ,Ziarul şti inţelor şi 
călătoriilor”; ,,Contribuţii antropogeografice la 
autohtonica Românilor în valea Beiuşului”, 
,,Forma pământului”, ,,Etnografia şi studiul 
originei Românilor” în ,,Observatorul”; ,,Târguri 
de fete” (studiu sub tipar la Societatea Reg. Rom. 
de Geografie, în perioada când a fost profesor la 

 4Liceul ,,Mihai Eminescu” din Satu Mare).  Tot 
din STAT PERSONAL aflăm că profesorul 
Mezea a făcut armata la ,,Reg. 86 inf. din 
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5Oradea ” şi este sergent T.R. în rezervă.
Cronica anului şcolar din Anuarul al 

XVII-lea se încheie cu câteva cuvinte în memoria 
lui Cornel Mezea: „Amintim aici cu toată durerea 
sufletului nostru că, în ziua de 12 Aug. 1936, la o 
excursie, în urma unui incident, a trecut la cele 
veşnice, profesorul Cornel Mezea. – Un an a 
funcţionat la acest liceu. A fost un coleg nepreţuit, 
profesor erudit, scriitor şi cercetător neobosit al 
istoriei noastre. Despre nemuritorul V. Lucaciu, a 
scris o carte voluminoasă şi mult apreciată. 
Profesorii şi elevii acestui liceu îi vor păstra 

 6amintirea pentru totdeauna. ”
O carte deosebită scrisă de Corneliu 

Mezea este Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la 
Şişeşti”, 1852-1922. Viaţa şi faptele lui, apărută 
în anul 1936, la Editura Presa liberă din Satu 
Mare, prima monografie ştiinţifică despre viaţa şi 
activitatea lui Vasile Lucaciu. Acest volum este 
mai puţin cunoscut, de aceea, prin acest material, 
vrem să atragem atenţia asupra lui.

Pe prima pagină a volumului este trecut 
MOTTO-ul: 

,,Cântă mierla prin păduri
Rob îi Lucaciu la Unguri

………………………….
………………………….
Vine-o dalbă primăvară
Fi-va Lucaciu liber iară.”
La început, volumul conţine un cuvânt 

înainte al dr. Octavian Ardelean, pe care-l redăm 
în totalitate: 

„Un popor există din ziua când conştiinţa 
lui trezită ştie să-l afirme ca naţiune.

În promovarea acestui principiu rezidă 
însemnătatea istorică a lui Vasile Lucaciu. Până 
când majoritatea contimporanilor săi luptau 
pentru drepturilor poporului român din 
Transilvania, Lucaciu cu un elan profetic viziona 
orizontul larg al Unirii tuturor Românilor.

Viaţa lui a fost o consacrare integrală şi 
fecundă a acestei viziuni. Avea toate calităţile 
unui apostol naţional: presimţirea tainei 
viitorului, puterea de fascinare şi curajul de a 
înfrunta martiriul.

E firesc deci, ca atunci când recunoştinţa 
şi admiraţia generaţiei vârstei noastre îi 
imortalizează memoria în măreţul monument din 
piaţa Sătmarului, să-i păstreze pentru posteritate 
şi în scris viaţa şi faptele lui.

Prin lucrarea de faţă acest scop se 
urmăreşte. Ea va îmbogăţi prin conţinutul său, în 
mare parte încă inedit, literatura noastră 
istorică.

Ca ultimă gândire dedicată acestei 
lucrări, aducem din acest loc o pioasă 
închinăciune, memoriei tânărului autor Corneliu 
Mezea, căzut victima unui accident. Prin 
moartea sa prematură dispare un element 
valoros al ştiinţei istoriei româneşti.

Să fi fost oare aceasta, un simbol de jertfă 
al generaţiilor de totdeauna, adusă ca expiere 
Destinului acestui Neam?
Satu-Mare, luna Noemvrie 1936.
Dr. OCTAVIAN ARDELEAN
Preşedintele Comitetului

7Monumentului V. Lucaciu ”
 Despre acest volum scrie: „Această 
lucrare a fost prezentată la concursul organizat 
de Prefectura judeţului Satu-Mare şi premiată cu 
premiul întâiu, de către comisiunea alcătuită din 
dnii: prefect al judeţului Dr. OCTAVIAN 
ARDELEAN, profesor GAVRIL BARBUL, 
profesor IULIU POP, profesor VASILE 
SCURTU, advocat AUGUSTIN FERENŢIU şi 

 8insp. Prim. DARIU POP. ”



62

Redăm câteva cuvinte din Prefaţa 
volumului, cuvinte scrise de Corneliu Mezea: 
„[…] A scrie despre viaţa drului Vasile Lucaciu 
însemnează a scrie însăşi istoria politică a 
Românilor ardeleni şi năzuinţa lor spre Unire, 
dela 1887 încoace până la realizarea măreţui 
ideal al Unităţii naţionale dela 1918. Întreaga-i 
activitate şi-a pus-o în slujba neamului, dar mai 
ales în slujba intereselor acestui oropsit şi hulit 
popor românesc din Ardeal şi din fostele judeţe 
mărginaşe, ungurene, dela Vestul Românismului, 
ceeace mă face să-l pun alături de martirii cauzei 
naţionale dela Beiuş, cari în tot timpul i-au stat la 
dreapta, ca unii dintre cei mai buni şi mai devotaţi 
colaboratori. Căci Lucaciu a fost şi al nostru al 
beiuşenilor, pe lângă că a fost al neamului întreg. 
Voi Sătmărenii puteţi fi mândri că s'a născut aici 
la voi, pe pământul vostru, noi însă, suntem 
mândri că l-am dat românismului, trimiţându-l în 
Camera maghiară, de unde glasul lui de 
arhanghel s'a făcut auzit peste toate frontierele şi 
la toate popoarele lumii. Să-i fie deci, permis unui 
beiuşan să înfăţişeze, din prilejul desvelirii 
monumentului dela Satu-Mare, în forma aceasta 
modestă şi în limita posibilităţlor ce oferă 
izvoarele care le are la îndemână, o palidă icoană 
a personalităţii aceluia ce a fost «LEUL DELA 
ŞIŞEŞTI». Tot din acest loc ţin să mulţumesc 
domnilor: adv. I. ŞAVANIU, N. BARBUL 
proprietar din Mocira, PETRU E. POP protopop 
ort. al Beiuşului, MOISE POPOVICIU profesor 
pensionar în Beiuş şi dlui dr. EPAMINONDA 
L U C A C I U ,  pen t ru  nepre ţu i t e l e  da t e , 
informaţiuni şi documente cu cari, cu multă 
bunăvoinţă m'au servit. Este regretabil că 
biblioteca marelui luptător nu s'a bucurat de 
atenţiunea acelora cari aveau datoria morală să-
i poarte grija, fiind lăsată pe mâna devastatorilor 
lipsiţi de cuviinţa cuvenită. […] Preconizam 
într'un articol publicat în Nov. 1935, în ziarul 
«Frontul» din Satu-Mare, organizarea în cadrele 
CASEI NAŢIONALE a unui muzeu «Dr. Vasile 
Lucaciu» adunând, într'o încăpere sau două, tot 
ce s'ar mai putea aduna din lucrurile ce i-au mai 
fost dragi în viaţă. Fac din nou apel şi din acest 
loc, la toţi aceia cari posedă câte ceva din 
lucrurile lui răzleţite, să le doneze CASEI 
N A Ţ I O N A L E  s a u  C o m i t e t u l u i 
Despărţământului «Astra» din Satu-Mare, 
pentru a fi păstrate în acea încăpere, unde suflete 

pioase şi cu respect pentru faptele mari ale 
trecutului, vor merge din când în când să se 
reculeagă.

S A T U - M A R E  Î N  D U M I N I C A 
POGORÎRII DUHULUI SFÂNT DIN ANUL 

 91936.”
Volumul conţine o Prefaţă şi opt capitole: 

Cap. I. Părinţii, familia şi mediul copilăriei lui 
Vasile Lucaciu, Cap. II. Dr. Vasile Lucaciu ca 
preot, profesor şi publicist, Cap. III. Primele 
debuturi în arena luptelor naţionale, Cap. IV. 
Memorandul şi procesul lui, Cap. V. Spre 
declararea activismului parlamentar, Cap. VI. 
Alegerea de deputat a lui Vasile Lucaciu: A) 
Campania electorală, B) Interesul Românilor de 
pretutindenea pentru alegerea de deputat a 
părintelui Lucaciu, C) Presa din ţară şi din 
România despre alesul şi alegerea dela Beiuş, D) 
Din activitatea parlametară a lui Vasile Lucaciu, 
Cap. VII. Războiul mondial şi pribegia părintelui 
V.  Lucac iu .  Mar i le  lu i  serv ic i i  aduse 
românismului prin propaganda în străinătate, 
Cap. VIII. Prăbuşirea Monarhiei austro-ungare, 
sfârşitul unei lupte dintr'o viaţă închinată 
idealului naţional. Volumul are 111 trimiteri la 
note de subsol.

Capitolul al II-lea intitulat Dr. Vasile 
Lucaciu ca preot, profesor şi publicist, conţine 
activitatea la Liceul Catolic-Regesc din Satu-
Mare. Prin pensionarea profesorului şi 
protopopului greco catolic român Petru Bran în 
anul 1876, catedra de religie greco catolică şi de 
limba română devine vacantă până în anul 1878. 
La intervenţia episcopului de Gherla, Mihail 
Pavel, pe acest post vacant este numit dr. Vasile 
Lucaciu. 

Vasile Lucaciu a continuat activitatea lui 
Petru Bran. Corneliu Mezea scrie: „La orele de 
limba română dela liceul de băieţi din Satu-Mare, 
strecura din când în când şi câte o lecţiune cu 
caracter naţional vorbind elevilor despre 
superioritatea rasei noastre şi drepturile ei 
asupra Ardealului. Mama unuia din elevii săi, 
unguroaică, de neam român renegat, intrigată de 
prea multele cunoştinţe ce posedă copilul ei, 
asupra originei daco-romane a poporului român 
şi deci şi a strămoşilor săi, făcu denunţ, întâiu la 
autorităţile civile din loc, apoi la Inspectoratul 
şcolar din Cosice, împotriva tânărului profesor.

Concomitent cu acest denunţ, apare în 
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Stat personal, completat de Corneliu Mezea la 21 Octomvrie 1935, înregistrat în Arhiva Colegiului 
Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare.

Volume
 Albani, Tiron, Leul de la Şişeşti-De ce s-a prăbuşit monarhia austro-ungară (reeditare), Editura 
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6Anuarul al XVII–lea, al Liceului de Stat Mihail Eminescu din Satu-Mare pe anul şcolar 1935/1936, 
Tipografia „HIRSCH”, Satu-Mare, 1938, pp. 5-6.
7CorneliuMezea, Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la Şişeşti”, 1852-1922. Viaţa şi faptele lui, Satu Mare, 1936, p. 3.
8Ibidem, p. 6.
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10Ibidem, pp 14-15.
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Note

No. 84 din anul 1884, a gazetei săptămânale 
«Szamos»  din Satu-Mare, un articolaş 
neiscălit,cu titlul: «A sărit iepurele din tufiş» 
scris de un membru «sincer» cum însuşi 
mărturiseşte, al societăţii «Szécsenyi», o 
asociaţie patriotică şi culturală, cu centrul în 
Budapesta şi cu ramificaţii prin toate părţile 
fostei Ungarii, îndeosebi în regiunile cu 
naţionalităţi nemaghiare, căci menirea ei de a 
maghiariza «prin culturalizare» îşi găsea teren 

 10prielnic mai ales în aceste regiuni.”
După o campanie de denigrare a activităţii 

preotului şi profesorului Vasile Lucaciu, în 14 
iulie 1885, Ministerul Instrucţiunei şi Cultelor 
comunică directorului Liceului Catolic-Regesc 
din Satu-Mare că dr. Vasile Lucaciu este 

transferat ca profesor definitiv pe catedra de 
 11limba latină la Liceul de stat din Losoncz.

În 4 iulie 1885, în urma unei întâlniri cu 
ministrul Augustin Trefort, renunţă la catedră. În 
27 august 1885 este numit paroh în comuna 

 12Şişeşti.
În capitolul al II-lea, sunt 22 trimiteri la 

note de subsol. Dintre acestea, două la arhiva 
Liceului Mihail Eminescu din Satu-Mare: 
,,Arhiva lic. «Mihail Eminescu» din Satu-Mare 
act. No. 287 din 1884”, respectiv ,,Arhiva lic. 
«Mih. Eminescu» act. Nr. 2411 din 1885”. Acum, 
aceste documente nu mai există în arhiva 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Satu 
Mare.
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Un	vot	de	încredere	al	maramureșenilor	
în	favoarea	fostului	deputat	dietal	

Gavril	Mihali

Drd.	Marta	CORDEA
Biblioteca	Județeană	Satu	Mare

     eputaţii români participanţi în Dieta de 
la Pesta din 1861, chiar dacă existenţa ei a fost de 
scurtă durată, fiind dizolvată de împărat la 22 

1
august 1861 , s-au constituit „în prima luptă 
serioasă, bine organizată, a deputaţilor români în 
vreo dietă maghiară fie din Ungaria, fie din 
Transilvania, constituind un preambul autentic al 

 2
dietei româneşti de la Sibiu din 1863” . 

Asemeni activităţii deputaţilor din prima 
dietă cu reprezentare naţională, cea din 1848, şi 
activitatea deputaţilor în Dieta din 1861 se 
desfăşura în spiritul cuceririi drepturilor politice, 
economice şi culturale ale românilor, precum şi a 

3autonomiei naţionale . 
Principalele obiective 

ale celor 19 deputaţi români 
aleşi în dieta pestană întrunită 
la 6 aprilie 1861 erau legate de 
r e z o l v a r e a  p r o b l e m e i 
naţionale a românilor din 
Ungaria, precum şi apărarea 
autonomiei Transilvaniei din 

4interiorul dietei ungare . 
Luările lor de poziţie au fost 
unitare în ceea ce priveşte reglementarea situaţiei 
bisericii ortodoxe române, la fel ca şi în ceea ce 

5priveşte situaţia şcolilor naţionale . Existau 
divergenţe între deputaţi, create de atitudinile lor 
diferite faţă de legea unirii Transilvaniei cu 
Ungaria. Împotriva uniunii s-au arătat deputaţii 
Vincenţiu Babeş, Aloisiu Vlad, Vichentie Bogdan, 
Vasile Butean, Aurel Maniu, George Popa, Ioan 
Popovici Desseanu, Sigismund Popovici, Filip 
Pascu. Printre cei care au considerat că această 
uniune trebuie recunoscută s-au numărat Ioan 
Pop, Ioan Missici şi Gavril Mihali, acesta din 
urmă fiind chiar cel care l-a denunţat pe Şaguna 

6pentru atitudinea sa .
Unii dintre deputaţii care i-au reprezentat 

pe români în Dieta de la Pesta au fost adevăraţi 
apărători ai neamului (de pildă Emanoil Gojdu, 
comite suprem în Caraş, Aloisiu Vlad de Sălişte, 
Vasile Buteanu de Şomcuta Mare, Vincenţiu 
Babeş, Vichentie Bogdan, Iosif Man, comite 
suprem în Maramureş, George Popa, Sigismund 

Popovici, Ioan Popovici Desseanu etc.), alţii au 
fost catalogaţi drept renegaţi (Ioan Pop sau George 
Jura), pe când atitudinea altora a fost mai 
controversată, dând ocazie istoricilor de a-i 
caracteriza în moduri diferite, când ca buni 
patrioţi, când ca fiind duplicitari. Din categoria 

7
acestora din urmă fac parte atât Sigismund Pop  
(căpitan suprem în Chioar), cât şi Gavril Mihali 
(din Maramureş), care au făcut parte şi din Dieta 
din 1848. 

Gavril Mihali (atributul familiei din care 
se trăgea era de Apşa) (n. 1807, Ieud – m. 1875, 
Sarasău) era originar dintr-o familie nobilă cu o 
vechime de 400 de ani. A fost membru al Camerei 
deputaţilor de la Pesta în 1848 şi 1861, consilier 
regesc la Locotentenţă din 1861 până în 1867, apoi 
membru la Curtea Supremă de Apel din 
Budapesta. A avut 7 copii, dintre care Petru Mihali 

8a ajuns şi el deputat în Dieta Ungariei .
Ioan Maniu, după ce iniţial nu-şi pune mari 

speranţe în el („Celălalt e Mihalyi, consilier aici la 
locotenenţă. Acesta mai este ce este, însă nu multă 

 9speranţă” ), într-o scrisoare adresată unchiului 
său, Simion Bărnuţiu, conchide următoarele: 
„Mihályi din Marmaţia, actualmente deputat şi 
consilier la Locotenenţă, se arată român bun, 

 10vorbeşte bine şi cu foc” dar şi: „Mihályi vine la 
deşteptare, şi din multe conversări cu el, m-am 
convins că e român foarte bun, ma (ba) chiar 
înfocat, şi sunt sigur că nu se preface. E cu foc, şi 
vorbeşte fluid, cu eleganţă ungureşte, româneşte 
rău, ca poporul nostru dela plug. Nu-l poţi face să 
creadă că uniunea e nelegală. În toate se uneşte cu 

11Babeş şi cu Popa, numai în privinţa asta nu [...]” . 
Aceasta este şi problema care i s-a reproşat în 
legătură cu activitatea sa în calitate de deputat în 

12Dieta de la Pesta . 
Presa vremii consemnează luările de 

cuvânt ale deputaţilor români din timpul 
şedinţelor dietei, dar şi aspecte legate de deputaţii 
români chiar şi după dizolvarea ei. 

Printre consemnările cu referire la deputaţi 
se numără şi câteva scrisori de recunoştinţă care li 
se adresează acestora din partea membrilor unor 
grupuri sau reuniuni româneşti, în care se exprimă 

D
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mulţumiri şi laude pentru lupta naţională dusă în 
13

parlamentul ungar . 
 14

„Gazeta de Transilvania”  aminteşte, iar 
 15

„Concordia”  publică o scrisoare de recunoştinţă 
adresată fostului deputat, Gavril Mihali, ea fiind în 
fapt o declaraţie de adeziune formulată în numele 
poporului român din Maramureş, publicată de dl. 

16
Vasiliu Mihalca . Prin acest act românii îşi 
exprimă votul de încredere îndreptat către Gavril 
Mihali. 

Iată în continuare un fragment din acest 
text: 

[...] Nici odată nu ne-am îndoit despre 
onoarea-ţi sinceră în privinţa românilor din 
Maramureş, cine ai fost înainte de 1848? ştie 
poporul bine; cum ne-ai condus şi apărat de 
pericli în zilele cele fatale? ştie cerul şi pământul, 
anii şi apărările mai decurând trecute n-au fost 
înstare a-ţi clăti peptul tău cel bărbătesc – cine 
eşti acuma? te cunoaştem din paşii ce-i făcuşi 
pentru viitorul glorios al naţiunii te cunoaştem din 
cuvintele ce le rostişi de pe tribuna cea mai înaltă 
a patriei.

Bravule bărbate! Lângă coroana de 
merite, pentru glorioasele-ţi lupte din timpii 
trecuţi-ţi mai câştigaşi din nou un mărgăritar: 

onoarea şi alipirea sinceră alor 60.000 de români 
maramureşeni!

Cei ce luptă pe câmpul războiului, nu sunt 
conduşi de interese private, ci de interese publice, 
- aşa şi tu bărbat brav, decând te depărtaşi din 
jurul nostru, nu dovedeşti alta decât un sacrificiu 
pentru cauza noastră comună; drept aceea când te 
vatămă pe tine Vertan şi alţii, fii sigur că 
vătămarea e a noastră, care e urmată de dispreţul 
şi indignaţiunea generală a naţiunii române.

Însufleţeşte-te pentru aceea, şi fii constant 
pe cariera începută; căci suvenirile cele dulci şi 
cununa nemuririi numai bărbaţii cari astfel se 
luptă o merită.

Sighet în 25 iunie 1861. Suscrieri din toate 
comunele române ale Maramureşului. Comunicat 
prin Vasiliu Mihalca.
 Călăuzit de bune intenţii, dar inconsecvent 
în acţiunile sale, deputatului Gavril Mihali i se pot 
găsi circumstanţe atenuante, căci „nu totdeauna a 
putut rezista presiunilor şi ameninţărilor unor 
cercuri maghiare, deoarece a fost auzit 
atenţionând pe deputaţii români din dietă cu 
cuvintele: «Măi fraţilor, pe toţi vă omoară 

17 18ungurii »” .

Note

1 Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naţională (1848-1881), Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1974, p. 189. 
2Gelu Neamţu, Gavril Mihali reprezentat al Maramureşului în Dieta de la Pesta din 1861, în Maramureş. Vatră de 
istorie milenară, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dragoş Vodă, 1997, p. 95.
3Ibidem. 
4Ibidem, p. 96.
5Teodor V. Păcăţian, Cartea de Aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub Coroana Ungară, vol. III, 
Sibiu, Tipografia Iosif Marschall, 1903, pp. 496-500. 
6Vasile Netea, op. cit., p. 189.
Vezi articolele Marta Cordea, Un document elocvent referitor la situaţia foştilor deputaţi români în Dieta de la Pesta, 
redactat de Sigismund Pop, în „Eroii Neamului”, Anul VII, Nr. 4 (25), dec. 2015, pp. 44-46; Viorel Câmpean, Marta 
Cordea,  Aspecte mai puţin cunoscute şi controversate privind viaţa şi activitatea deputatului Sigismund Pop (I), în 
„Eroii Neamului”, Anul VIII, Nr. 1 (26), martie 2016, pp. 60-63; Viorel Câmpean, Marta Cordea, Aspecte mai puţin 
cunoscute şi controversate privind viaţa şi activitatea deputatului Sigismund Pop(II), „Eroii Neamului”, Anul VIII, 
Serie Nouă, nr. 2 (27), iunie 2016, pp. 42-45. 
8Gelu Neamţu, art. cit., p. 97.
9Coriolan Suciu, Corespondenţa lui Ioan Maniu cu Simeon Bărnuţiu 1851-1864, Blaj, 1929, p. 85. 
10Ibidem, p. 309. 
11Ibidem,p. 322.   
12„Telegraful român”,Sibiu, An IX,nr. 22, iunie 1861, pp. 86-87, apud Gelu Neamţu, art. cit., p. 97. 
13Ca de pildă adresele de recunoştinţă naţională trimisecomitelui suprem Emanoil Gojdu, „în numele femeilor române 
din Braşov, membre ale reuniunii subscrise 25 inse”, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, nr. 32, 30 
august, 1861, p. 254 şi cea adresată deputaţilor Aloisiu Vlad şi George Popa în iulie, în „Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură”, Braşov, nr. 32, 30 august, 1861, p. 255. 
14„Gazeta Transilvaniei”, Braşov, An XXIV, nr. 67, 26 august 1861, pp. 157-158. 
15„Concordia”, Pesta, An I, nr. 6 din 20 aug./1 sept. 1861, p. 23.
16După „Magyar Sajtó” nr. 161, 1861.
17Coriolan Suciu, op. cit., p. 325. 
18Gelu Neamţu, art. cit., p. 97-98.
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Cercetașii	României:	
Creăm	o	lume	mai	bună

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

      oate că unii cititori au observat că în cadrul 
manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României, 
1 Decembrie 2016, şi-au făcut simţită prezenţa 
câţiva copii purtând un mare Drapel Naţional. Mai 
puţini au avut ocazia să-i vadă pe unii dintre ei la 
Ziua Veteranilor de Război, organizată în data de 28 
aprilie la Cercul Militar Satu Mare, manifestare 
care, din păcate, este din an în an tot mai puţin 
mediatizată în presa sătmăreană, o motivaţie 
„obiectivă” fiind numărul tot mai mic al acestor 
supravieţuitori ai celei de-a doua conflagraţii 
mondiale a secolului XX. Cu privire la acest 
subiect, al veteranilor de război, promitem că vom 
reveni într-un viitor număr al revistei noastre, aici 
subliniind doar faptul că la sărbătoarea lor din acest 
an au avut parte de o mică surpriză, respectiv 
oferirea de către copiii menţionaţi mai sus a unor 
însemne ale organizaţiei din care fac parte. 

Acest fapt ne-a determinat ca, în cele ce 
urmează, să semnalăm şi să informăm cititorii 
noştri despre existenţa, la Satu Mare, a unei 
organizaţii ce-şi propune promovarea în rândul 
tinerei generaţii a patriotismului, a dragostei de 
neam şi ţară, a respectului faţă de jertfa înaintaşilor 
şi faţă de valorile autentice ale poporului român şi, 
nu în ultimul rând, „să creeze o lume mai bună”. 
Este vorba despre „Organizația Națională 
Cercetașii României - Centrul Local NNV Satu-
Mare”, care s-a înfiinţat în anul 2016, în prezent 
având 52 de membri, respectiv: 21 copii cu vârsta 
cuprinsă între 6 şi 10 ani, 17 între 11 şi 14 ani, 2 
tineri între 15 şi 18 ani, 5 lideri şi 7 adulţi voluntari.

Cercetaşii României fac parte din Organizaţia 
Mondială Scout, întemeiată de către Lordul Baden 
Powell, în urmă cu peste 100 de ani (primul camp – 
anul 1907, insula Brownsea, Anglia), cercetăşia 
urmărind dezvoltarea intelectuală, spirituală şi 
fizică, punerea tânărului în echilibru cu Dumnezeu, 
cu sine însuşi, cu aproapele şi cu natura. De 
asemenea, ea urmăreşte formarea unor tineri 
responsabili, disponibili în a contribui la clădirea 
unei lumi mai bune. Mottoul cercetaşului este: 
„GATA ORICÂND!”

În România, primele grupuri de cercetaşi 
apăreau în 1912 la Blaj, Braşov şi Bucureşti, pentru 
ca, în 1914, datorită activităţii lor creative, să ia 
fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, recunoscută 
oficial. În timpul Primului Război Mondial, 
cercetaşii români au dat o mână de ajutor în spatele 

liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era nevoie, 
înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti. În memoria 
celor ce au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat un 
monument, singurul din lume, dedicat cercetaşilor 
(foto). În 1922, Asociaţia Cercetaşii României 
devine membru fondator al Organizaţiei Mondiale a 
Mişcării Cercetăşeşti, iar în 1937, anul desfiinţării 
sale, organizaţia se afla peste tot unde era nevoie de 
ajutorul ei. Cu toate acestea, din ordinul regelui 
Carol al II-lea, Asociaţia îşi suspendă orice 
activitate, fiind reînfiinţată în 1990, sub denumirea 
Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“. 
Devine, în scurt timp, cea mai mare mişcare 
neguvernamentală de tineret din România şi se face 
repede cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate, 
astfel că, în 1993, este reprimită în Organizaţia 
Mondială a Mişcării Scout, care numără în prezent 
peste 30.000.000 membri activi, în 216 ţări şi 
teritorii. Este singura organizaţie de cercetaşi din 
România membră a acesteia, în prezent având peste 
3.500 de membri, care îşi desfăşoară activitatea în 
75 de grupuri.

Ţinând cont de faptul că veteranii de război îşi 
răresc, pe zi ce trece, rândurile, ne-am propus să 
prezentăm pe scurt Organizaţia Naţională 
„Cercetaşii României”, considerând-o ca o 
s t ruc tură  ce  pre ia  de  la  aceş t ia  ş ta fe ta 
devotamentului faţă de Patrie, cu gândul tainic de a 
duce şi transmite mai departe, peste generaţii,  
eroismul, vitejia şi sacrificiul ostaşului român din 
toate timpurile.

Aşadar, O.N.C.R. este o organizaţie non-
profit, care se ocupă de educaţia non-formală, prin 
acţiune, a tinerilor cu vârste cuprinse între 6-18 ani.

Cercetăşia completează, în educaţia tânărului, 
familia şi şcoala, şi dezvoltă cunoaşterea de sine, 
necesitatea de a participa, de a explora, de a 
descoperi, de a ajuta. Ea vizează dezvoltarea 
sentimentului apartenenţei la comunitate, a 
preocupării faţă de ceilalţi şi faţă de sine. Ca 
cercetaş, înveţi să trăieşti cu ceilalţi şi să ai o 
contribuţie activă la schimbările din comunitatea 
locală, naţională sau internaţională. O lume cu 
indivizi împliniţi pe plan personal, spiritual şi social 
este o lume mai bună. Doar îmbunătăţindu-ne pe noi 
înşine vom reuşi să facem lumea mai bună.

Există mai multe ramuri de vârstă, respectiv: 
lupişori ,  6-10 ani;  temerari ,  11-14 ani; 
exploratori, 15-18 ani; lideri, peste 18 ani.

P



Liderii, sau coordonatorii centrului, au grijă 
ca cercetaşii să aibă parte de cât mai multe activităţi 
interactive: jocuri, provocări, trasee prin oraş sau 
prin păduri, organizare de campuri cu trasee pe 
munte şi teme ecologiste etc. Obligaţiile unui lider 
constau în pregătirea, organizarea şi supravegherea 
activităţilor la care participă cei mici, acesta purtând 
responsabilitatea pentru orice se întâmplă cu copiii.

Pentru fiecare vârstă se organizează campuri 
naţionale, în care participanţii au ocazia de a 
cunoaşte voluntari din alte oraşe ale ţării şi de a 
participa la activităţi organizate de alte centre din 
ţară. Centrul local asigură participarea şi buna 
desfăşurare a activităţilor la care participă membrii 
lui. 

Cercetăşia îşi îndeplineşte Misiunea pe baza 
unui sistem educativ, numit Metoda Scout. 
Specificul Metodei este că împuterniceşte pe 
fiecare individ să devină agentul principal al 
propriei sale dezvoltări şi cuprinde:

Legea Cercetaşului: Un cod de viaţă 
individual şi colectiv care are la bază principiile 
Cercetăşiei. Reprezintă un cadru de referinţă pentru 
comportamentul de zi cu zi al cercetaşului, pe de o 
parte, şi stabileşte normele comunităţii cercetăşeşti, 
pe de altă parte.

Conform celor 10 legi (principii), cercetaşul: 
1. Îşi iubeşte patria sa, România, şi pe toţi cei care 
trăiesc în ea. 2. Este loial şi respectă cuvântul dat, nu 
minte, este curat în gând, în vorbă şi în faptă. 3. Este 
util şi îşi ajută semenii în orice situaţie; este un 
prieten pentru toţi şi frate cu toţi cercetaşii. 4. Este 
econom şi cumpătat, este îngăduitor cu alţii şi sever 
cu sine; îşi îngrijeşte corpul şi duce o viaţă 
sănătoasă. 5. Iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun 
cu animalele. 6. Îşi respectă şi ascultă părinţii, şefii 
şi profesorii şi este disciplinat în tot ceea ce face. 7. 
Este credincios şi respectă credinţa celorlalţi. 8. 
Este curajos şi încrezător în puterile sale, vioi şi plin 
de însufleţire. 9. Iubeşte învăţătura şi, la rândul său, 
învaţă şi pe alţii. 10. Se străduieşte să facă în fiecare 
zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea.

P r o m i s i u n e a  C e r c e t a ş u l u i  e s t e 
angajamentul de a trăi conform Legii Cercetaşului 
pe care fiecare tânăr îl ia când se alătură Mişcării.

Învăţarea prin acţiune asigură o însuşire 
activă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor. 
În opoziţie cu învăţarea teoretică, învăţarea prin 
acţiune înseamnă a învăţa din experienţele de zi cu 
zi şi din oportunităţile de urmărire a pasiunilor.

Sistemul de patrule. Fiecare unitate locală de 
cercetaşi este organizată în patrule, adică grupuri de 
6-8 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre 
membri care devine şef de patrulă. Grupul îşi 
organizează activitatea şi împarte responsabilităţile 

sub supravegherea liderului adult. Patrulele au 
drept de participare activă la luarea deciziilor în 
unitate.

Cadrul simbolic este un set de elemente cu 
înţeles special. Numele patrulei, uniforma, steagul, 
ceremoniile, poveştile sunt câteva dintre 
simbolurile cercetăşeşti. Fiecare grupă de vârstă are 
un cadru simbolic specific maturităţii şi nevoilor 
educaţionale. Scopurile acestei metode sunt 
multiple: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, 
identificarea valorilor cercetăşeşti şi stimularea 
coeziunii şi solidarităţii grupului.

Sistemul de progres personal are menirea de 
a implica tânărul în propria sa dezvoltare, permite 
fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină 
conştient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de 
progres personal foloseşte elemente ale cadrului 
simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă.

Natura este cadrul ideal de aplicare al 
Metodei Scout datorită posibilităţilor de dezvoltare 
fizică, emoţională, socială şi intelectuală pe care le 
oferă.

S u s ţ i n e r e a  a d u l ţ i l o r.  A d u l ţ i i  a u 
responsabilitatea de a coordona activităţile, pentru 
realizarea lor cu succes, să se asigure că aceste 
activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării 
tinerilor implicaţi şi să creeze un cadru de 
relaţionare adecvat în unitate.

Mulţumind adulţilor pentru informaţiile 
transmise şi urându-le succes tinerilor cercetaşi 
sătmăreni, facem cunoscut, pe această cale, faptul 
că sediul Centrului din Satu Mare este în Grădina 
Romei (Casa Verde), iar adresa de corespondenţă 
este: Satu Mare, str. Zenit nr. 24, ap. 7, mobil: 
0744.368.078, e-mail: marius.cionca@scout.ro. 
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Academicianul	prof.	dr.	
Florian	C.	Ulmeanu	(1903-1973),	

creatorul	ramurii	medicinei	sportive	în	România	(II)

Prof.	Lucia	MUNTEANU

      n 1929 iniţiază o serie de acţiuni culturale 
care vor duce la înfiinţarea Societăţii Culturale 
„Tinerimea din Ulmeni şi jur”. La această 
frumoasă iniţiativă vor adera ulterior intelectualii 
din sat şi din comunele învecinate, dar şi meseriaşi, 
ţărani, tineri şi vârstnici, care în anii de după 
revenirea acestor plaiuri la patria mamă, erau 
însufleţiţi de o mare râvnă patriotică.   

Florian Ulmeanu a condus societatea în 
calitate de preşedinte între anii 1927-1930 cu o 
deosebită devoţiune, deşi se afla în faza de 
construire a unei cariere ştiinţifice, care îi cerea 
multă muncă şi frecvente deplasări în străinătate. 
Fratele său, Ioan, doctor în drept, i-a urmat la 
conducerea societăţii, deşi ar fi putut prefera un post 
de avocat ,  de judecător sau procuror în 
administraţia de stat undeva într-un oraş mare, ce i-
ar fi adus mai mari satisfacţii materiale. A rămas 
însă, la îndemnul lui Florian, ca notar în comună, 
pentru a putea ca, împreună, să stârnească acea 
emulaţie în rândul tinerilor intelectuali ai locului, 
capabilă să ducă la ridicarea socială, culturală şi 
materială a acestor locuri ţinute până atunci într-o 
nedreaptă înapoiere. Ioan a fost cel care a continuat 
activitatea de preşedinte al societăţii între anii 
1930 -1939 .  Î n  î n su f l e ţ i t e  î n t run i r i  a l e 
participanţilor s-a stabilit ca activitatea să fie 
organizată în 4 secţii: artistico-literară, muzicală, 
sportivă şi de propagandă. A fost ales şi un comitet 
de conducere din care făceau parte preotul protopop 
Laurenţiu Bran din Aluniş, preşedinte al 
despărţământului ASTRA, Augustin Gavriş, 
director-învăţător în Chelinţa (tatăl viitorului solist 
de muzică populară Emil  Gavriş) ,  Valer 
Ciurdăreanu, preot în Mânău (tatăl profesorului 
Cornel Ciurdăreanu care a funcţionat la Liceul 
Mihai Eminescu din Satu Mare), iar ca secretar, 
proaspătul învăţător-director al şcolii din Ulmeni, 
Ştefan Setiel, rudă cu noi, originar din Tohat. Ca 
preşedinte de onoare este aleasă cu entuziasm şi 
unanimitate de voturi, d-na Elena Pop Hossu-
Longin, fiica lui Gheorghe Pop de Băseşti, 
preşedinta despărţământului ASTRA din Băseşti, 
acest fapt contribuind în mare măsură la întărirea 
încrederii şi la stimularea puterii de muncă a 
membrilor societăţii.(cf. Matei Ulmeanu, Pagini 
memoriale, editura Solstiţiu, Satu Mare, 2001, vol. 

I.p.110 şi urm.)
Ţelurile propuse cereau multă muncă, o bună 

organizare, mijloace materiale şi unitate în scopul 
realizării ţelurilor. 

Activitatea a început prin conferinţe pe teme 
din diferite domenii: ştiinţifice, artistice, 
economice, culturale, istorice. Florian Ulmeanu a 
pus accentul pe importanţa activităţilor sportive 
organizând construirea unui mic stadion, a unor 
terenuri de volei şi a unei popicării. Pentru că 
serbările şi alte manifestări culturale aveau nevoie 
de un spaţiu adecvat, s-a luat iniţiativa construirii 
unui astfel de sediu. Cu sprijinul bănesc al 
Ministerului Sănătăţii, Prefecturii judeţului Sălaj, 
de care aparţinea administrativ atunci comuna 
Ulmeni, al primăriilor din Ulmeni şi Ţicău, între 
anii 1936-1938 s-a construit „Casa Naţională”, 
având o sală de festivităţi de 400 de locuri şi o 
bibliotecă. În această bibliotecă s-au adunat în 
1923, prin efortul primului ei bibliotecar, Florian 
Ulmeanu, 300 de volume. În 1939, „Biblioteca 
populară” din Ulmeni număra 540 de volume, 
colecţii de ziare, reviste şi albume filatelice. (cf. 
Felix Marian, op. cit, p.100 şi urm.) Tot la iniţiativa 
dr.Florian Ulmeanu s-au colecţionat obiecte care 
atestau viaţa materială şi spirituală a locului, reunite 
într-un modest muzeu cu trei secţii: etnografie, artă 
feudală, numismatică. În muzeu au mai figurat şi 
piese de însemnătate istorică ce au aparţinut lui 
George Pop de Băseşti. În 1934, dr. Florian 
Ulmeanu a mai îmbogăţit muzeul donând icoane 
pictate pe sticlă din ţinutul Făgăraşului. 

Societatea „Tinerimea...” a sprijinit iniţiativa 
consătenilor poetului Petre Dulfu de a-l sărbători, la 
împlinirea vârstei de 75 de ani. Evenimentul a 
căpătat proporţii grandioase bucurându-se de 
sprijinul autorităţilor administrative (prefectul 
judeţului era tohătanul  prof. Gheorghe Matieşan) şi 
ecleziastice, ca şi de participarea însufleţită a unor 
somităţi cum au fost preşedintele despărţământului 
ASTRA din Zalău, prof. Leontin Ghergaru, 
reprezentantul Episcopiei greco-catolice din Baia 
Mare, P.S.Prepozitul Alexandru Breban, P.S. Emil 
Bran, arhidiacon, protopopul Alexandru Achim, 
preşedintele despărţământului ASTRA din Băseşti, 
protopop T. Costin din Jibou, preotul parohiei 
locale  Valer iu  Ciurdăreanu.  În  prezenţa 
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sărbătoritului, vădit emoţionat, a fost dezvelit şi 
sfinţit un obelisc aşezat în faţa şcolii primare pe care 
se afla inscripţia OMAGIU poetului PETRE 
DULFU ridicat de comuna sa natală TOHAT şi de 
Asociaţiunea ASTRA din ZALĂU la 31 august 
1930 .  P r imaru l  Toha tu lu i  i - a  p rezen ta t 
sărbătoritului diploma de cetăţean de onoare al 
satului în care s-a născut şi a copilărit.

Acţiunea „Tinerimii...”  de stimulare a 
sentimentului patriotic s-a concretizat prin 
iniţiativa omagierii eroilor căzuţi în primul război 
mondial. Astfel, datorită demersurilor dr. Florian 
Ulmeanu şi cu sprijinul generalului Manolescu, 
Societatea „Cultul Eroilor” din Bucureşti donează 
comunei Ulmeni o troiţă, un frumos monument 
realizat din marmură albă, având gravat numele a 
26 de eroi din comuna Ulmeni. Sfinţirea 
monumentului amplasat în centrul comunei a avut 
loc la 23 iunie 1933, în cadrul serbărilor organizate 
de Societatea „Tinerimea...”, care şi-a aniversat cu 
acest prilej un deceniu de rodnică activitate. La 
festivitate au participat persoane oficiale, printre 
care Dimitrie Gusti, ministrul educaţiei naţionale. 
Manifestarea a fost patronată de Elena Pop Hossu-
Longin, fiica patriotului George Pop de Băseşti şi a 
avut ecou în presa bucureşteană, în ziarul Curentul 
din 1 oct. 1933 şi în ziarul Universul nr.27 din 30 
sept. 1933. (Iulian Sălăjan, op. cit. p. 92-93 şi Matei 
Ulmeanu, op. cit, vol. I, p. 95). 

Tot cu acest prilej, la Casa Naţională s-a 
desfăşurat un program cultural, s-a deschis o 
expoziţie de ţesături şi cusături, iar pentru 
intelectualii satelor dr. Florian Ulmeanu a ţinut 
conferinţa Date sumare asupra evoluţiei 
demografice a populaţiei din comuna Ulmeni şi 
cele învecinate.

O mare atenţie s-a dat de asemenea situaţiei 
sanitare a populaţiei aflată într-o stare precară, 
exista un grad sporit de mortalitate infantilă. Pentru 
îmbunătăţirea acestei situaţii, dr. Florian Ulmeanu  
a înfiinţat un dispensar de puericultură. De 
asemenea, s-a înfiinţat şi o baie populară, instalată 
într-o clădire specială lângă Casa Naţională. Astfel 
de preocupări, urmate de punerea lor în practică, 
erau unice în întreaga regiune în acea perioadă.

Acţiunea de educaţie fizică s-a concretizat în 
1939, când s-au pus bazele organizaţiei sportive 
„Şoimii Carpaţilor”. S-au amenajat două terenuri 
de fotbal şi volei. S-a încurajat practicarea de către 
tineri a exerciţiilor fizice şi a înotului, s-au 
organizat excursii instructive. S-a construit o 
popicărie şi s-a amenajat un teren de tir lângă Casa 
Naţională. Au existat şi preocupări pentru 
problemele agricole şi pomicole, s-a construit o 
uscătorie de fructe.

S-au încurajat şi acţiunile cu caracter 

recreativ şi distractiv, prin organizarea de petreceri, 
nunţi, baluri, care erau şi surse de venituri materiale 
pentru nevoile societăţii. S-a înjghebat şi o 
orchestră de muzică populară al cărei conducător a 
fost Emil Gavriş, fiul preotului din Chelinţa, care a 
devenit apoi celebru în ţară.

Activitatea şi realizările societăţii au fost 
popularizate prin presa din Baia Mare de către 
talentatul ziarist Gheorghe Crişan, originar din 
comuna Tohat, care a editat ziarul Cronica (Baia 
Mare, 1936-1940) şi Cronica literară, (1940).

Războiul şi ocupaţia horthistă au întrerupt 
acest demers şi multe dintre cele realizate au fost 
distruse, uneori în mod voit, aşa cum a fost distrus 
monumentul eroilor. (vezi Iulian Sălăjan, op. cit., 
p.93). Dar, după război, dr. Florian Ulmeanu reia 
activitatea societăţii, încercând să refacă 
distrugerile. În primul rând era nevoie să se refacă 
monumentul eroilor, apelând la o unitate militară de 
genişti care mai rămăsese în sat şi care dispunea de 
mijloacele necesare, lucru care s-a şi realizat. 

Următorul obiectiv a fost considerat acela al 
organizării unor cursuri social-culturale şi 
economice, prin aducerea în comună a unei echipe 
aparţinând Fundaţiei Regale a Serviciului social de 
sub conducerea lui Dimitrie Gusti. Cursurile s-au 
ţinut în luna august 1946, iar din echipă au făcut 
parte, pe lângă prof. dr. Florian Ulmeanu, prof.dr. 
Iacob Mihăilă, insp. E. Leuştean, dr. Teodorescu, 
Iustin Handrea şi alte personalităţi din Bucureşti şi 
din ţară, care au ţinut cursuri în mai multe domenii: 
puericultură, pomicultură, cursuri pentru 
bibliotecari, contabili-cooperatori, cursuri pentru 
cusături şi ţesături, cursuri pentru creşterea 
animalelor. 

A fost ultima acţiune de amploare a societăţii 
„Tinerimea”, deoarece evenimentele politice care 
au urmat au răsturnat tot sistemul de valori la care 
aderaseră conducătorii şi membrii ei. Încercând să 
readucă în memoria sătenilor realizări le 
„Tinerimii…” şi să încerce reactualizarea 
iniţiativelor de odinioară, prof. dr. Florian Ulmeanu 
a propus ca la 5 august 1973 să aibă loc o întâlnire a 
fiilor satului, risipiţi în toată ţara. Deşi festivitatea s-
a desfăşurat în spiritul mulţumirii prilejuite de 
trecerea în revistă a înfăptuirilor şi a bucuriei 
revederii vechilor prieteni, o undă de îngrijorare îi 
stăpânea pe participanţi: sufletul tuturor acţiunilor 
societăţii, cel de la care a pornit iniţiativa atât de 
fructuoasă a acţiunilor pentru ridicarea prin cultură 
a ţăranilor din Ulmeni şi satele din jur nu era 
prezent. Anunţase că nu poate veni, deoarece era 
bolnav. 

Trebuia să fie foarte bolnav, ca să lipsească de 
la o acţiune atât de dragă lui, desfăşurată pe 
meleagurile pe care le iubise întotdeauna. 
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Într-adevăr, la numai două luni de la această 
întrunire, la 30 octombrie 1973, profesorul Florian 
Ulmeanu a încetat din viaţă. A fost înmormântat la 
cimitirul Ghencea militar, sub o lespede de 
marmură albă, regretat de mulţi din cei care l-au 
cunoscut şi i-au preţuit activitatea.

Ca nepoată a unchiului Florian, pe care l-am 
cunoscut la diverse reuniuni familiale sau cu alte 
prilejuri, pot să certific că portretul fizic, moral, 
precum şi prezentarea de specialitate a activităţii 
savantului pe care i-o face dl. dr. Felix Marian în 
cartea sa Doctorul fără arginţi, şi care mi-a fost de 
un real folos în documentarea asupra activităţii 
unchiului, este nu numai real, ci şi surprinzător de 
amănunţit. Cu mare înţelegere pentru om, cu 
admiraţie pentru savant, autorul surprinde exact 
trăsăturile pe care le cunosc, ale celui care a fost un 
model pentru tatăl meu, fratele lui mai mic, şi pentru 
mine. 

Nu pot încheia această evocare fără a cita şi 
caracterizarea pe care i-a făcut-o Gheorghe Crişan, 
ziaristul şi întemeietorul ziarului Cronica, apărut la 
Baia Mare în 1936, citată de dl. Felix Marian în 
cartea sa, la p.31: „... deseori mi-a fost şi mie sprijin, 

sfătuitor, prieten chiar... mă văd parcă din nou în 
faţa lui, îi simt privirea plină de bunătate şi 
înţelegere, îi aud îndemnurile, încurajarea 
nemărginită. Se pare însă că, de data aceasta, mă 
dojeneşte că încerc să-i popularizez realizările, 
munca pe care a depus-o numai şi numai cu gândul 
de a fi folositor oamenilor pe care i-a iubit peste 
măsură.

Atâta modestie câtă s-a adunat şi a dăinuit 
întotdeauna în acest om, într-adevăr mare, n-am 
mai văzut decât la unchiul său, poetul Petre Dulfu”.

Ca o recunoaştere a muncii profesorului 
Florian C. Ulmeanu pentru ridicarea satului natal şi 
regiunii în care se află, liceul din Ulmeni, azi oraş, îi 
poartă numele, iar pe zidul căminului cultural, zidit 
de Societatea „Tinerimea din Ulmeni şi jur” din 
iniţiativa sa, se află o placă comemorativă care 
consemnează acest fapt.

Notă: Acest articol este un capitol din cartea 
„Petru Bran, precursorul învăţământului 
românesc sătmărean şi urmaşii lui” de Lucia 
Munteanu, apărută anul acesta la Editura Pleiade 
din Satu Mare.

Prof.	Carol	C.	KOKA

90	de	ani	de	la	moartea	istoricului	Vasile	Pârvan,	
părintele	arheologiei	românești

   el pe care marele sociolog Dimitrie 
1Gusti  l-a caracterizat drept „un model 

academic”, Vasile Pârvan s-a născut la 28 
septembrie (10 octombrie) 1882, în localitatea 
Huruiești, cătunul Perechiu, din fostul județ 
Tecuci, tatăl său fiind învățător. Cercetătorul I. 
Andrieșescu susține că a auzit de la Vasile Pârvan 
că tatăl său era originar din Basarabia de Sud, de 
unde s-a strămutat în Moldova de dincolo de Prut, 
când județele Cahul, Bolgrad și Ismail au fost 
luate  de către  ruși ,  după Războiul  de 
Independență din 1877-1878. Tot Andrieșescu 
afirmă că un fidel elev al lui Vasile Pârvan, după 
moartea savantului, a văzut satul natal al 
acestuia, Huruiești, și a fotografiat casa în care se 
născuse. „Casa acoperită cu stuf, prispă îngustă și 
fără cerdac, încăperile cu ferestre minuscule și 
lipite pe jos cu pământ, ca atâtea alte asemenea 

2căsuțe”.  
Alături de Nicolae Iorga, A.D. Xenopol și 

Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan poate fi socotit 

unul din cei mai de seamă istorici pe care i-a dat 
poporul român. În scurta sa activitate științifică, 
de un sfert de secol, ceea ce este foarte puțin în 
perspectiva istoriei, a reușit să dea istoriei 
românești și în general istoriei universale lucrări 
excepționale.

Ș c o a l a  p r i m a r ă  a  f ă c u t - o  s u b 
supravegherea părintelui său. Tatăl, alături de 
mama Aristița, vară primară cu marele filosof 

3Vasile Conta , s-au îngrijit stăruitor de educația 
tânărului care se dovedise un elev eminent al 

4renumitului liceu „Codreanu”  din Bârlad. 
Așteptările părinților, care voiau să-l vadă 
profesor de liceu, au fost mult depășite. Vasile 
Pârvan a urmat secția de istorie a Facultății de 
Litere din București. Aici i-a avut ca și profesori 
pe Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul și Ioan 
Bogdan. În anii studenției a dovedit o putere de 
muncă excepțională, o remarcabilă putere de 
creație, dovedind în același timp și o stăpânire 
temeinică a metodelor științifice în cercetare. Ca 

C
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student, a publicat diverse articole în „Noua 
Revistă Română”, „Convorbiri Literare” și în 

5volumul omagial oferit lui D.A. Sturdza . 
Abordează, în această perioadă, cu precădere 
istoria medie și modernă a României cu o 
competență matură, ceea ce îi va deschide calea 
spre studierea istoriei ca bursier în străinătate. În 
1904 a publicat lucrarea „Alexandru Vodă și 
Bogdan Vodă”, în anul în care și-a luat licența în 
istorie și filologie clasică.

În anul 1905 a fost trimis în Germania ca 
bursier al universității din București. A studiat la 
Jena, Berlin și Breslau, unde, în anul 1908, și-a 
luat doctoratul în istorie, cu teza: ,,Die 
Nationalitat der Kaufleute im römischen 
Kaiserreiche. Eine historiche epigraphhisch 
Untersuchung”. Se spune că la susținerea tezei 
de doctorat, profesorul examinator care auzise de 
publicațiile lui Vasile Pârvan, l-a întrebat: „Nu 
sunteți rudenie cu marele savant român Vasile 
Pârvan? Mare i-a fost mirarea când candidatul la 
doctorat îi răspunde roșindu-se:  ,,Sunt chiar eu”. 

În Germania s-a specializat în studierea 
istoriei antice. Studiile lui referitoare la 
Organizarea provinciei Dacia Traiană, M. 
Aurel ius Versus Caesar și  L.  Aurel ius 
Commodus, volumul Contribuții epigrafice la 
istoria creștinismului daco-roman, scot la lumină 
un viitor savant al istoriei noastre vechi. Aceste 
lucrări, alături de Activitatea politică a lui 
Alexandru Papiu Ilarian (1903), Câteva date 
nouă cu privire la familia Cuza (1904), Relațiile 
lui Ștefan cel Mare cu Ungaria (1905), 
Începuturile poporului român (1906), îi vor 
permite ca la numai 27 de ani să fie ales membru 

7corespondent , apoi membru titular al Academiei 
Române și profesor de istorie antică la 
Universitatea din București, în 1909 i s-a 
încredințat și postul de director al Muzeului 
Național de Antichități.

Reîntors din Germania, gândul său a fost 
de a începe o uriașă muncă științifică, 
arheologică, de a scoate la lumină vestigiile care 
se mai aflau în pământul țării. A efectuat cercetări 

8la Tropaeum Traiani  de lângă Adamclisi, 
9Ulmetum , Histria, Tomis, Callatis, care sunt 

etape importante în elucidarea marilor probleme 
din istoria noastră veche.

Vasile Pârvan și-a spus cuvântul la marile 
evenimente ale vremii. În 1907 a fost alături de 
țăranii răzvrătiți. În 1916 a fost mobilizat în 
Războiul de Întregire Națională. În 1919, după 

Marea Unire, Vasile Pârvan a fost numit profesor 
fondator al Universității din Cluj. A avut un mare 
merit în alegerea corpului profesoral. Tot el a 
ținut prima lecție românească la Universitatea 
din Cluj, o magistrală conferință cu titlul Datoria 
vieții noastre, conferință care a fost publicată în 
primele pagini ale operei sale filosofice Idei și 
forme istorice.

După o rodnică activitate la Cluj, Vasile 
Pârvan s-a întors la București. Aici a publicat 
studii în diverse publicații românești și străine. În 

10anul 1937, Iosif Naghiu  a identificat un număr 
de 33 publicații la care a colaborat, printre care se 
numără: Analele Academiei Române, Analele 
Dobrogei, Anuarul Comisiei Monumentelor 
Istorice, Arhiva pentru știință și referate sociale, 
Art and Archeology (Londra-Cambridge), 
Ausonia (Roma), Buletin de l Institut pour l etude 
de l Europe Sud-Orientale, Convorbiri Literare, 
Dacia, Junimea Literară (Cernăuți), Luceafărul 
(Budapesta), Neamul Românesc, Revista de 
Filologia e di Instructione classica (Florența), 

11Transilvania, Viața Românească etc.
Vasile Pârvan a fost mentor al mai multor 

societăți arheologice din lume. Printre revistele 
întemeiate de el se numără: Ephemeris Daco-
romana, Annuario della Scuola Romana di Roma 
(1923), Diplomataricum Italicum Documenti 
recolti negli archivi italieni (1925), Dacia 
(revistă franceză pentru arheologia românească).

Cea mai importantă ctitorie a sa a fost 
Școala Română din Roma, la care erau trimiși cei 
mai reprezentativi cercetători români pentru 
specializare. Vasile Pârvan avea intenția de a 
întemeia la Cluj, pe lângă universitatea de aici, o 
Facultate de Teologie luând drept model 
Facultatea de Teologie din Strassbourg, cu secție 
ortodoxă și catolică.

Vasile Pârvan a încredințat tiparului noi 
studii și lucrări valoroase: Începuturile vieții 
române la gurile Dunării (1923), Considerațiuni 
asupra unor nume de râuri daco-scitice (1923), 
Ponderea elenă și elenistică în Valea Dunării 
(1923). Ultima sa lucrare de amploare este o 
comunicare ținută la Congresul internațional de 
la Bruxelles. Ca o încununare a activității sale 
științifice, publică la începutul anului 1927 

1 2monumentala operă Getica . Chiar el a 
recunoscut că această lucrare și-a propus să 
ofere: „Întreaga măreție a istoriei daco-getice”. 
Getica este opera de căpătâi a lui Vasile Pârvan. 
Pentru elaborarea ei, a depus o muncă titanică, 
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neîntreruptă, de aproape patru ani. A efectuat zeci 
de săpături în Câmpia Română, Transilvania, în 
căutare de noi mărturii privind civilizația 
materială și spirituală a strămoșilor noștri. Opera 
sa a fost prezentată ca memoriu de specialitate în 
ședința Academiei Române. Sub formă tipărită a 
apărut în anul 1926, în seria II, tomul III al 
Memoriilor Secțiunii Istorice a Academiei și a 
fost publicată de Editura Cultura Națională. A 
fost prima sinteză arheologică pe baze științifice 
realizate de un român privind istoria spațiului 
carpato-danubian. Prin ea, autorul a reușit să 
introducă civilizația traco-getică în circuitul 
istoriei naționale. Vasile Pârvan avea în plan să 
elaboreze o serie de lucrări printre care: Dacia: 
Civilizațiile antice din țările carpato-danubiene, 
Dacia romană, precum și o Protoistorie a 
slavilor.

Marele savant a încetat din viață în urma 
unei intervenții chirurgicale, la 26 iunie 1927, 
după ce predase tipografiei ultima sa lucrare 
Dacia: Civilizațiile antice din țările carpato-
danubiene. Unul dintre studenții săi, Aurelian 

13Sacerdoțeanu , în cuvântarea rostită în fața 
Universității la moartea profesorului său, spunea: 
,,Profesorul Pârvan, icoană a hărniciei și 
suferinței, ne-a dat din sufletul său toată 
comoara sa de diamante. Oră de oră, ani și ani 
ne-a picurat în suflet podoaba cea vecinică a 
înțelepciunii…Iubite Magistre, munca și pilda 

jertfei tale ne va fi icoană călăuzitoare în viața 
” 13 noastră . La rândul său, profesorul Dimitrie 

Gusti aprecia: „Vasile Pârvan reprezintă 
încununarea a însăși Universității și simbolul 
nobil al spiritualității naționale”.

În ziarul ,,Neamul Românesc”, Nicolae 
Iorga scria: ,,Nu se va găsi nimeni care să unească 
domeniile cele adunate în cel care așa de repede 
părăsește glorioasa carieră: cunoștințele 
arheologice și istorice de o imensă bogăție, o 
râvnă nesfârșită alături de cea mai sistematică 
muncă, grija de cel mai neînsemnat detaliu, 
alături de îndrăzneala celei mai înalte ipoteze. 
Toate făceau din el un arheolog primit ca egalul 

14oricui în străinătatea cea mai cultă”.
Vasile Pârvan a contribuit la formarea 

unei școli moderne de arheologie. Printre cei pe 
care i-a format și îndrumat se numără istoricii: 
Ioan Nestor, Radu Vulpe, Gheorghe Ștefan, 
Dumitru Tudor, Vladimir Dumitrescu, C. S. 
Niculăescu -Plopșor și Dumitru Berciu. 
Activitatea sa a fost apreciată atât în țară cât și 
peste hotare. A fost distins de multe foruri 
științifice. A fost ales membru corespondent al 
Institutului arheologic german, membru fondator 
al Comitetului congreselor internaționale de 
științe istorice, membru în Academia dei Lincei, 
cea mai înaltă instituție culturală a Italiei. În semn 
de omagiu, Institutul de Arheologie al Academiei 
Române îi poartă numele.

Note

1.
Dimitrie Gusti (1880-1955), filosof, sociolog și estetician român, membru al Academiei Române din 1919, ministrul 

Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor (1932-1933), creatorul sociologiei române).
2.Andrieșescu, I., Vasile Pârvan, la zece ani de la moartea sa, în ,,Cunoștințe folositoare”, Seria C, nr.73, p.9-31
3. Vasile  Conta (1845-1882), născut la Ghindăuani, filosof materialist, profesor universitar de drept civil la Iași, adept al 
determinismului universal. A elaborat o teorie originară asupra evoluției cu elemente dialectice (Teoria ondulațiunii 
universale).
4.Școală întemeiată de boierul filantrop Gheorghe Roșca Codreanu (1805-1837). Școala a fost inaugurată la 20 octombrie 
1846.
5.D.A. Sturdza (1833-1914), om politic român, de patru ori prim-ministru al României între 1895-1909, academician, 
președinte al Academiei Române între 1882-1884.
6.Iosif Naghiu, Bio-biografia lui Vasile Pârvan 1882-1927, în ,,Gazeta Ilustrată” nr. 11-12, 1937, p.153
7La 18 mai 1911
8.Cetate aflată la 2 km vest de cunoscutul monument triumfal, cetate menționată în inscripții pentru prima dată ca 
municipiu în anul 170.
9.Azi Pantelimonul de Sus.
10.Iosif Naghiu (1932-2003), dramaturg român
11.Iosif Naghiu, op. cit., p.157
12.Opera a primit numele după titlul monografiei scrise de grecul Criton, medicul împăratului Traian
13.Aurelian Sacerdoțeanu, În memoria profesorului Vasile Pârvan,cuvânt festiv rostit în fața Universității la moartea 

 profesorului meu în ziua de 29 iunie 1927, în revista ,,Ideia”VII, 5-6 1927
14.Nicolae Iorga, ,,Neamul Românesc”, din 28 iunie, 1927
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     m să aduc la cunoștința dumneavoastră o 
carte pe care am citit-o cu ceva ani în urmă, din care 
am să vă selectez câteva idei. Cartea, intitulată 
Naționalismul modern, aparține reputatului 
profesor și istoric Ioan Chindriș.

Dintre marile ansamble care compun ființa 
istorică a poporului român, limba este, desigur, cel 
mai interesant sub raportul analizei axiologice. 
Limba latină s-a impus atât de repede și de ușor 
grație conținutului cultural pe care îl purta și ca 
limbă ce sintetiza la acea dată esența întregii 
antichități.

Actul de naștere al națiunii române 
moderne, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
are ca apelativ cardinal problema limbii române și a 
rolului ei hotărâtor.

Apariția cărții este în istoria noastră un 
mesager timpuriu al structurării națiunii în sensul 
modern al acestui termen. Fără cărțile coresiene și 
Palia de la Orăștie ar fi de neînțeles fenomenul 
renascentist din secolul al XVII-lea. Succesul 
Cazaniei ține de caracterul ei puternic prozelit, ușor 
de manevrat la nivelul opțiunii minimale a țăranului 
religios.

Operele Școlii Ardelene contribue la 
finisarea specificului națiunii române în ultimele 
decenii înaintea proclamării ei plenare în 1848.

Unirea românilor cu Roma de la 1700 a fost 
instituționalizată în structura Vaticanului la 1721, 
prin bula Rationi congruit, operă a doi Papi: 
Clemente XI și Inocențiu XIII. Alegerea celui de 
al doilea ierarh unit ardelean, Ioan Giurgiu 
Patachi, a fost acceptat cu mare dificultate de 
români și sabotat la instalare de catolicii unguri din 
Ardeal. Rationi congruit este fundamentul juridic 
primar al Episcopiei greco-catolice de Făgăraș, 
ulterior Arhiepiscopia și Mitropolia Greco-Catolică 
de Alba Iulia și Făgăraș.

Un punct de cotitură în cariera lui 
Inochentie Micu-Klein l-a constituit editarea la noi 
în țară a manuscrisului de poezie latină, pe care l-a 
alcătuit în anii exilului de la Roma, copiind aproape 
integral o crestomație din 1583 a literatului italian 
Octavianus Fioravanti Mirandula.

Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein este 
cea mai veche bibliotecă a unui român, după aceea a 
stolnicului Constantin Cantacuzino și se 
încadrează perfect în familia bibliotecilor umaniste 
ale vremii.

Două discipline creștine n-au putut fi 
niciodată despărțite prin schisma dintre Orient și 
Occident: patrologia și știința canoanelor bisericești. 
Micu-Klein a fost primul episcop al Făgărașului 
care a avut răgazul și mijloacele de a organiza viața 
internă a diecezei, atât administrativ, cât și 
metodologic.

Prin Școala Ardeleană a avut loc ieșirea 
românilor ardeleni din Asia culturală și atașarea la 
Europa. Cea mai notabilă caracteristică aparte a 
luminismului românesc este puternica sa vocație 
creștină, cu întrezărirea ideii democratice. Marele 
Inochentie avea vocația păstorului genial și a 
politicianului înnăscut.

Cea dintâi carte religioasă în limba română 
apare la Blaj: Floarea adevărului (1750).

Școala Ardeleană este opera preoților și 
dascălilor, fie că vorbim de sfera Blajului, fie de cea 
a Sibiului, Banatului, Oradei. Samuil Micu, 
Gheorghe Șincai și Petru Maior au fost clerici, 
călugări, dascăli vestiți ai vremii lor. O operă foarte 
importantă este Biblia de la Blaj (1795), scrisă de 
Samuil Micu.

Gheorghe Șincai este marele laic al 
constelației corifeilor. Împreună cu Samuil Micu, 
editează în 1780, Elementa lingvae Daco-Romanae 
sive Valachicae.

Petru Maior este vârful de lance al Școlii 
Ardelene, a grăbit procesul de mixare a eforturilor 
culturale greco-catolice și ortodoxe în una și aceeași 
mișcare. Este izvorul naționalismului românesc și al 
ideilor Revoluției de la 1848. Democrația 
românească s-a creat în Ardeal și s-a răspândit din 
Ardeal, devenind bun istoric în această formă 
niciodată despărțită de idealul creștin.

Elegia  lui Gheorghe Șincai este o 
retrospectivă a propriei existențe, o autoelegie, nu 
din îndemnul de a se lăuda, ci de a justifica sensul 
unei vieți ajunse la apogeul vârstei în condiții de exil 
și sărăcie. Șincai a mai făcut și alte încercări reușite 
pe tărâmul poeziei.

După judecata lui Nicolae Iorga, Petru 
Maior a fost etalonul și nominativul epocii sale, este 
un precursor al specificului național. Discursul 
luminist al lui Petru Maior este capul de unghi al 
concepției Școlii Ardelene.

Asemeni lui Șincai, Petru Maior s-a întors 
cu un dublu doctorat în teologie și filosofie de la 
Roma. În realitate, ei aduceau, după expresia lui 

Naționalismul	modern
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Papiu Ilarian, imaginea strămoșescului leagăn al 
românilor, atestatul de care aveau cu adevărat nevoie 
românii. Petru Maior ajunge protopop al 
Gurghiului ,  unde-i  luminează pe români. 
Corespondează cu Ion Budai-Deleanu, un alt 
coautor al Supplexului. Maior este autorul viitoarei 
Istorii a bisericii românilor, tot el acreditând 
celebra-i teorie a identității dintre limba română și 
latina vulgară.

Istoria pentru începutul românilor în 
Dachia a lui Petru Maior și-a pus pecetea pe 
întreaga generație a anului 1848. Prin Lexiconul de 
la Buda, spiritul lui Petru Maior a răzbătut filologia 
clasică românească, influențând-o adânc.

Discursul de la Blaj al lui Simion Bărnuțiu 
creează practic naționalismul românesc. Rațiunea 
politică imediată a Discursului de la Blaj a fost 
evitarea unirii politice a Ardealului cu Ungaria. El 
spune: „Fără naționalitate nu e libertate și nici 
lumină nicăieri”. La Adunarea de la Blaj din 3/15 
mai 1848, națiunea română din Ardeal și-a 
proclamat independența, sub îndemnul discursului 
bărnuțian.

Naționalismul a iradiat de la Bărnuțiu pe 
două căi, prin două familii de discipoli. Prima 
familie aș numi-o școala lui Alexandru Papiu 
Ilarian, pragmatică și dură, preocupată de căile 
atragerii Ardealului în granițele României. A doua 
este Fracțiunea liberă și independentă de la Iași, 
formată din cei mai fideli admiratori ai lui Bărnuțiu, 
combătută de Titu Maiorescu în studiul Contra 
școalei Bărnuțiu. Mai aproape de filosofie decât de 
politică, acești discipoli au teoretizat pe urmele 
maestrului ideea măreției naționale românești, între 
granițele firești, care corespund regatului lui 
Burebista.

Discursul de la Blaj este un text viu și 
astăzi. Îl pot deschide cu folos toți cei interesați de 
destinul exemplar al Ardealului, fie ei români sau 
unguri. Profetul de la Blaj poate oferi răspunsuri 
surprinzătoare și pentru unii și pentru alții.

Ideile politice, sociale și culturale ale lui 
Alexandru Papiu Ilarian se regăsesc în albia 
liberalismului de inspirație franco-germană, unde 
descoperirile de fond ale Revoluției Franceze se 
întâlnesc cu rațiunile sistematizate de Karl Rottek 
și școala sa. Alexandru Papiu Ilarian va aprofunda 
noțiunile de la 1848 în Istoria românilor din Dacia 
Superioară (1851-1852). Alexandru Papiu Ilarian 
este influențat de francmasoni celebri ca Giuseppe 
Garibaldi, Nicolae Bălcescu și Ioan C. Brătianu.

Deși activează în Principatele Unite ca 
istoriograf și jurist, Papiu Ilarian rămâne totuși 
ardelean și atașat problematicii eterne a Ardealului. 
El voia să convingă că liberalismul poate fi numai 
național. Ca ministru de justiție (1863) în guvernul 

Kogălniceanu, Papiu Ilarian a lansat legea privind 
secularizarea averilor mănăstirești. Nervii îi cedează 
și demisionează la 27 ianuarie 1864. Revine apoi ca 
procuror general la Curtea de Casație. Studiase 
dreptul la Cluj, Viena și Padova.

Alexandru Papiu Ilarian elaborează 
studiul despre responsabilitatea ministerială. Este 
răsturnat, în noiembrie 1868, de către guvernul 
conservator al lui Dimitrie Ghica. Va fi apărător al 
eroilor republicani de la Ploiești (1870): Candiano 
Popescu și maiorul Comian. Cezar Bolliac îl 
demască drept ... ungur, ce nu s-ar numi Papiu, ci 
Papoyi. Ca la noi, la nimeni!

Papiu se dovedește dușman al capitalului 
străin în România, opțiune pe care și-o secondează 
de un antimonarhism care vine de la Bărnuțiu.

Cuvântul „memorandum” este tocmai 
apelul la memorie, la aducere aminte. Acest 
mecanism memoistoric la românii ardeleni este 
proverbial, în forme ca: „Românul ține minte”, 
„Românul iartă, dar nu uită”.

Deși mare român, George Bariț, care a 
elaborat forma primară a documentului în 1882, era 
artizanul pasivismului politic. Prin Memorandumul 
de la 1892, românii resping dualismul și uniunea cu 
Ungaria, în esența lor. Au fost târâți în fața instanței 
20 de lideri naționali, practic întreaga conducere a 
Partidului Național Român, în frunte cu Ioan 
Rațiou, George Pop de Băsești și Vasile Lucaciu. 
I-au apărat  străluciț i  jurișt i  români și  ai 
naționalităților din Ungaria. Au fost osândiți la 31 de 
ani de temniță și uriașe cheltuieli de judecată. Cel 
mai grav a fost pedepsit Vasile Lucaciu, cu 5 ani de 
temniță. Au fost închiși la Vác și Szeged la 27 iulie 
1894, dar grațiați de împărat peste un an, la 
presiunea opiniei publice europene și la insistențele 
diplomatice ale regelui Carol I. Din eșec aparent, a 
devenit o mare victorie românească.

În Europa actuală sunt două tendințe aflate 
în raport dihotomic: resurecția puternică a 
naționalismelor și năzuința unității Europei.

Naționalismul modern s-a născut odată cu 
amurgul luminismului și al imperiului limbii latine. 
Spiritual, el se reclamă de la substanța proaspătă a 
ideologiei lui Johan Gottfried Herder, ilustrată 
mai ales în faimoasa lucrare Stimmen der Völker in 
Liedern (1778-1779). Politic, însă, naționalismul 
modern este creația Revoluției  Franceze. 
Naționalismele i-au creat pe Napoleon, Kossuth 
Lajos, Bismarck și Giuseppe Garibaldi.

Simion Bărnuțiu afirma că „libertatea cea 
adevărată nu poate fi decât națională”.

Națiunea engleză s-a născut din starea și 
conștiința insulară. Marea este tiparul acestei 
națiuni. Cea franceză s-a născut din coeziunea 
medievală în jurul regalității. Italienii și-au 
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conștientizat istoria pe monumentele abundente ale 
Imperiului Roman: o națiune testatară. Națiunea 
ungară s-a născut din cultul aristocrației proprii, care 
de fapt s-a substituit națiunii. Națiunea română s-a 
născut din limba română.

Acolo unde nu există un dușman natural, nu 
este naționalism. Foarte europeana Junime cultiva 
sau sprijinea cel mai vitriolant naționalism. 
Naționalismul antiunguresc al ardelenilor a jucat un 
rol crucial în făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918.

Î n  ș e d i n ț a  d i n  1 0  a p r i l i e  1 9 0 7  a 
Parlamentului de la Budapesta, deputatul român 
Alexandru Vaida-Voievod  a rostit următoarea 
poezie:

“De la-nceput ați fost un neam nemernic,

Nu știți chiar nici de unde-ați răsărit;
Vedem atât: pentru această țară
Voi diavoli furioși ați devenit.
De zece veacuri blestemate-i sugeți 
Ca ploșnițele sângele din sân
Și, neuitând nimic, răbdat-a multe,
Căci ține totul minte-acest român.”
După stupefacția și zarva de rigoare, totul s-a 

topit în nepăsarea grofească a ungurilor, una din 
calitățile lor politice redutabile.

Nu mai sunt la modă naționalismele? N-ar fi 
exclus ca ele să-și dea ultimul puseu, sau cel puțin 
ultimul din acest început de secol și mileniu. Dar, 
între exacerbare și contestare, naționalismele actuale 
zguduie deocamdată viața Europei și a lumii. Vrem 
sau nu vrem, ele sunt creatoare de istorie.

1. Chindriș, Ioan – „Naționalismul modern”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996;

2. Pîrlea, Mircea – „Caiet de recenzii, note, comentarii, volumul al XVIII-lea”.
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Preocupări	privind	prevenirea	incendiilor	
în	cetatea	Sătmarului	la	cumpăna	secolelor	XIX	și	XX

Dr.	Diana	LOSTUN

    a mijlocul secolului al XIX-lea, majoritatea 
bisericilor, caselor parohiale, caselor cantorilor și 
școlilor erau construite din lemn, conform datelor 
extrase din Șematisme. Vulnerabile la distrugerea 
prin foc, aceste edificii trebuiau protejate în vreun fel 
de către cei care le foloseau sau în grija cărora erau. 
Distrugerea lor însemna pagube imense pentru 
comunitate, dar și pentru conducerea superioară a 
bisericii. Era necesară o conlucrare între autoritatea 
civilă și cea bisericească pentru găsirea metodelor 
celor mai bune de pază și prevenire contra 
incendiilor. Cauzele producerii incendiilor puteau fi 
diverse: neglijență, foc intenționat pus de 
incendiatori, foc datorat unor cauze necunoscute și 
foc datorat descărcărilor electrice din atmosferă.

Din însemnările preoților din parohiile 
sătmărene aflăm că distrugerile provocate de 
incendii erau destul de dese și cu pagube însemnate.

În decurs de un an, în localitatea Sătmărel de 
două ori s-a întâmplat să fie distruse casele din cauza 
incendiilor. Parohul de atunci nota că, la 31 iulie 
1862 „la jumătate pe 2 ore după amiazăzi sau iscat un 
foc înfricoșat după care în scurt timp 44 familii în cea 
mai mare mizeritate… și pe alte locuri nenumărate 
focuri să se întâmplat, parte prin negligiența, parte de 

1oameni răutați ” , pentru ca în „19 mai 1863 sau iscat 
a doua oară focul pe locul ista aici din 1862 și s-au 
prefăcut în scrum 13 case de locuințe cu ale lor 

 2apartinențe” . În Gerăușa s-a întâmplat  nenorocire 
prin foc, „între altele au ars și casa preoțească, spre 

 3ajutorarea acestora se provoacă poporul” . Tot în 
Gerăușa, un alt incendiu devastator avea să provoace 
pagube numeroase, de aceea parohul locului, nota în 
matricola botezaților: „Oricine va lua la mână și su 
păstoria sa acești credincioși a comunei Geraușa să-
și aducă aminte de Dumenzeu carele pentru oreși 
care causa drepta a trimis sbiciul său peste aceasta 
comună și acest sbiciu a fost cu foc grosav ce se 
întâmpla în a 3-a di decemvrie 1869 arzând 15 
numere de căși, între care și parochial cu toate 
inaltele nesocotindu-se nici chiar protocoalele 
matriculare sau alte ofociose parochiale, preotul 
local de atunci fiind Mihai Dițiu care în cursul 
focului fu în Sf. Misă la cuvintele transformatoare 
,,Luați mâncați”, și pe când fu finea Misei se arsă 

 4toate 15 căși” .
Printr-o circulară emisă de Dieceza de Oradea 

în toate parohiile, și la cererea „societatei de a 
securantia pentru ziduri de toata pe casa în contra 
daunei tuturor elemintelor făcute aice su 15 martie 

L
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 5
1858” , se puteau asigura bisericile, casele 
parohiale, casele școlare, casele cantorale contra 
unei sume plătite anual.

Episcopul Gherlei, prin Ordinațiunea nr. 
1703/1858 „Despre asigurarea edificiilor și așezarea 
acelor una către alta”, precizează distanța la care 
trebuie să fie așezată clădirea bisericii față de 
celelalte clădiri învecinate, indicat era să fie la o 
distanță de 10 orgie. Edificiile parohiale: casa 
parohială, școala, casa cantorală și celelalte acareturi 

6
este indicat a se afla la 6 orgie una de cealaltă .

7
Printr-o circulară  trimisă la 16 iulie 1858, 

episcopul Gherlei, Ioan, le explică preoților despre 
avantajele și beneficiile încheierii unei asigurări pe 
clădiri contra calamităților, în schimbul unei sume 
de bani plătite anual. Această sumă se plătește unei 
Societăți de asigurare, care, în caz de calamitate, 
despăgubește pagubele suferite prin foc, apă, 
grindină etc. Se pot asigura edificii publice, dar și 
locuințele private, iar în „Cetăți” (orașe n.n.) 
preocuparea cetățenilor de a încheia asigurări este 
una salutară.

În termen de 30 de zile, preoții erau datori a 
trimite o situație cât mai exactă a „așezării 
bisericilor, caselor parohiale și școlare, adică cât de 
departe sunt de edificiile vecine, în câte orgie, cu 
țintirim mare, ocol, grădini de câte orgie”, dacă 
aceste edificii sunt în pericol de distrugere prin foc, 
apă etc.,  dacă au suferit distrugeri prin incendiu sau 
alte calamități, cum  și de către cine se pot asigura și 
cine suportă cheltuielile asigurării acestor edificii, 

8dacă parohia nu are un Patron care să le suporte .
Răspunzând la această circulară, preoții 

diecezei înaintează situația reală a edificiilor 
bisericești din subordine, atât din parohii cât și din 
filii. 

Demetriu Cherecheș, administratorul 
interimar de Cicârlău răspunde punctual, în scris 
astfel: „a) În parohia Cicârlău biserica se vede a fi 
scutită de pericolul focului, pentru că e așezată pe un 
loc înalt, care se vede a fi cu mult mai ridicat decât 
alte edificii din jurul ei, și cu mulți pomi împrejur, 
alte edificii fiind cam la 60 orgii depărtare.

b) Casa parohială e departe de biserică, cam la 
30 orgii și de alte edificii vecine tot la 30 de orgii 
depărtare.

c) Școala e la 10 orgii depărtare.
d) În filia Bârgăului, biserica e departe de alte 

edificii vecine cam la 30 de orgii.
e) Școala se află cam la 8 orgii depărtare de 

orice alt edificiu.
f) În filia Mănăștur, biserica e departe de alte 

edificii, cam la 10 orgii.
Aceste edificii nu sunt în pericol de incendiu, 

deși bătrânii din sat ar fi auzit că acestea au fost 
incendiate cândva. Biserica nu are Patron, deci 

spesele cu asigurarea ar trebui să le  suporte 
 9

credincioși, dar aceștia nu sunt de acord” . 
10

La Iojib , preotul Mihai Pop prezintă situația 
astfel:

a. „Sfânta biserică, casa parohială și cantorală 
ba și fetească sunt așezate în rândul caselor, pe uliță, 
casa parohială fiind la o depărtare de casa vecină de 1 
orgie,  de cealaltă parte aflându-se ocolul, grădina și 
cimitirul cu biserica. Depărtarea bisericii față de 
casa parohială și casa cantorală este de 15 orgii, 
depărtarea casei cantorale de cea fetească e de 5 
orgii.

b. Edificiile enumerate sunt în pericol de 
incendiu.

c.  Până acum nu se cunosc pagube produse 
prin incendiu la aceste edificii.

d. Asigurarea este necesară și se poate face pe 
seama Casei bisericești sau de către credincioși.

e.  Patroni ai bisericii nu se află în Iojib”.
Comparând cele două rapoarte din parohiile 

Iojib și Cicârlău,  observăm că edificiile acestora 
sunt poziționate conform indicațiilor circularelor 
primite de la autoritatea superioară, diferența o face, 
însă, atitudinea credincioșilor vis-a-vis de 
necesitatea încheierii unei asigurări pentru edificiile 
bisericești din localitățile lor. Dacă cei din Iojib, 
conștientizează că pagubele produse prin incendiu ar 
fi mult mai mari decât plata unei asigurări, cei din 
Cicârlău se împotrivesc, mai ales că ar trebui să 
suporte costurile acestei asigurări.

Concluzia conducerii eparhiei gherlene este 
că în district au fost multe edificii bisericești care au 
suferit de pe urma incendiilor, iar acestea s-au 
produs în marea lor majoritate din cauza neglijenței 
preoților, a cantorilor sau a feților. Printr-o circulară 
emisă și distribuită la 21 august 1858, se impune 
tuturor cantorilor și feților bisericești din Dieceză 
„ca după servirea sfintelor funcțiuni cu cea mai mare 
grijă și cu cea mai mare băgare de seamă să se stingă 
toate luminile și focul din biserică, și din acele numai 
după aceea să se iasă și să se încuie, așijderea și 
preoții totdeauna dânșii  să iasă pe urmă din biserică 
și nicicând să nu iasă înainte de a verifica dacă sunt 

 11stinse toate luminile și focul” . Această circulară, 
preotul trebuie să o aducă la cunoștința fătului și 
cantorului, care vor purta răspunderea alături de 
preot în caz că din neglijența lor s-ar produce pagubă 
prin incendiu. Dacă vina ar fi a preotului, acesta, pe 
lângă pierderea parohiei va trebui să suporte și 
recuperarea pagubei produse prin incendiu. Dacă 
vina ar fi a cantorului sau a fătului, aceștia, pe lângă 
pierderea serviciului și suportarea cheltuielilor cu 
recuperarea pagubelor, ar mai putea fi pedepsiți și cu 
închisoarea.

În orașe, autoritățile locale, alături de 
populație, acționau de multe ori în comun pentru 
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găsirea de soluții în vederea prevenirii incendiilor. 
Interesate de a-și proteja bunurile și afacerile, 
breslele meseriașilor au fost preocupate de a-și 
„asigura o dotare corespunzătoare unor intervenții în 

 12
caz de incendii” .

În Satu Mare s-au întreprins demersuri în acest 
sens chiar „de către magistrul orașului Satu Mare”, 
„Camera regală de Scopus” aprobând, în anul 1768, 
construirea unui edificiu de piatră și cărămidă 
destinat Primăriei orașului, clădire ce a fost 
terminată prin anul 1777. Acest edificiu a dăinuit, în 
memoria sătmărenilor, până în zilele noastre, cu 
denumirea de „casă turn”. Turnul instalat deasupra 
imobilului, a servit ca observator (foișor) pentru 
supravegherea ordinii și liniștii publice, precum și 
pentru depistarea eventualelor incendii, până în anul 
1900, când acesta a fost demolat.

Grija autorităților locale pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor s-a concretizat și prin 
înființarea, în anul 1875, a „Reuniunii pompierilor 
voluntari din Satu Mare”, după cum rezultă dintr-o 
matrice sigilată păstrată în Arhivele Naționale Satu 
Mare, având în câmpul sigilar gravate o cască de 

13pompieri, o scară, o secure (topor) și o cange . 
Matricea sigilară are o înălțime de 120 mm și este 
formată din două părți: partea metalică, înaltă de 35 
mm şi diametrul de 38mm, având câmpul sigilar 
descris mai sus și partea din lemn de 85 mm înălțime. 
Este un instrument într-o perfectă stare de 
funcționare.

Fondatorul și primul președinte al reuniunii a 
fost G. Kiss. Reuniunea a fost condusă, în fapt, timp 
de 10 ani, de către J. Ferenczy, care a organizat o 
echipă de pompieri, a redactat „Regulamentul de 
organizare și funcționare a Reuniunii pompierilor 
voluntari din Satu Mare”, care, după ce a fost aprobat 
de conducerea orașului, va rămâne în vigoare până în 
preajma primului război mondial.

La sfârșitul secolului al XlX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, în zona centrală a orașului Satu 

Mare s-au ridicat edificii noi. O mulțime de clădiri 
publice, școli și case particulare, cele mai 
semnificative din punct de vedere arhitectonic fiind: 
Hotelul Dacia, Palatul Justiției, Teatrul de Nord, 
Casa Albă, Clădirea Liceului Mihai Eminescu, 
Turnul Pompierilor.

Turnul pompierilor - acest turn zvelt, care se 
ridică în centrul orașului, în curtea fostei clădiri a 
poliției, are o înălțime de 45 metri. La bază are un 
soclu cu secțiunea pătrată, cu latura de 4,30 m, înalt 
de 8 m, cu interiorul octogonal, iar la exterior cu o 
cornișă. Se continuă cu un tambur de formă 
cilindrică ce se îngustează spre partea superioară, 
prevăzut cu 13 ferestre cu tâmplăria metalică dispusă 
în spirală. În interior are o scară metalică, în spirală, 
cu 174 de trepte. Turnul este tencuit în interior, iar 
exteriorul are cărămidă aparentă. La înălțimea de 
33,75 m s-a prevăzut o platformă circulară cu 
balustradă pentru supraveghere, realizată în console 
metalice. Turnul se termină printr-un coif executat 
din șarpantă de lemn și învelit cu plăci de alamă, 
imitând forma unui clopot.

Construcția Turnului pompierilor din Satu 
Mare, operă a arhitectului Vajuay Ludovic, a început 
la sfârșitul anului 1903, iar dezvelirea oficială a avut 
loc la data de 25 septembrie 1904, în cadrul unor 
manifestări fastuoase. Cu această ocazie, s-a ținut şi 
adunarea festivă anuală a Asociației pompierilor din 
Satu Mare, la care a fost prezentat Raportul despre 
activitatea pompierilor din Satu Mare privind 
construirea turnului și s-au ales noile organe de 
conducere ale Asociației. După adunarea festivă, s-a 
trecut la dezvelirea Turnului şi a trei plăci 
comemorative. Preluarea oficială a turnului a avut 
loc pe la mijlocul lunii decembrie 1904, de către o 
comisie de specialiști, care a constatat cu satisfacție 
că turnul corespunde celor mai moderne cerințe 

14tehnice .
Semeț și la fel de impunător, străjuiește și azi 

în orașul cândva numit „Cetatea Sătmarului”. 

1 Arhivele Naționale Satu Mare, de acum în continuare ANSM, Colecția de documente ale Instituțiilor Ecclesiastice, 
fond nr. 29, Dos. 354, f. 1
2Ibidem, f.1.
3 Colecția de documente ale Instituțiilor EcclesiasticeANSM, , Dos. 3o4, f. 63.
4 Colecția Registre parohiale de stare civilăANSM, , Dos. nr. 649, f. 3.
5 Colecția de documente ale Instituțiilor EcclesiasticeANSM, , Dos. 354,f. 2 v.
6 Protopopiatul Greco-Catolic Seini, Arhivele Naționale Maramureș, de acum în continuareANMM, Dos. nr. 228, f.1.
7Ibidem, f. 6.
8Ibidem, f. 6.
9Ibidem, f.2.
10Ibidem, f. 5.
11Ibidem, f.8.
12http://www.isusatumare.ro/docs/istoric.pdf, 23.06.2016.
13A se vedea la anexă fotografia cu  sigiliul și matrița sigilară de la 1875 ce a aparținut pompierilor orașului Satu Mare, 
de la SJANSM, sig. 161.Colecția de matrice și sigilii, 

14Ibidem

Note
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Cronica	pictată	de	la	Viena

Marius	Ioan	CHIOREAN

  ronica pictată de la Viena (Chronicon 
pictum vindobonense) este o cronică scrisă în 
limba latină în jurul anului 1360 la curtea regelui 
Ludovic cel Mare al Ungariei, probabil de către 
cronicarul Kálti Márk. De la început până la sfârșit, 
lucrarea este scrisă cu aceeași caligrafie.

Cronica pictată se află astăzi la Biblioteca 
Națională Széchényi din Budapesta. Între anii 
1458 – 1490 s-a aflat la curtea regelui Matei 
Corvin, după care a ajuns la curtea regelui Franței, 
Carol al VII-lea (1422 - 1461), care a dăruit-o 
despotului sârb Gheorghe Brancovici (1427 - 
1456). Mai târziu a ajuns la Viena, unde a fost 
păstrată timp de secole și de unde i se trage 
denumirea. Urmare a unui acord cultural intervenit 
la Veneția în 1932, manuscrisul a fost transferat în 
Ungaria, unde se află și astăzi.

În 1964 a fost publicată o ediție a acestei 
cronici în facsimil, ceea ce a ușurat studierea 
acestui document de către cercetători și amatori.

Această cronică este scrisă pe pergament, 
având dimensiunile 30/21 cm și conține 146 pagini 
și 147 de picturi.

Propoziția de început conține data de 15 
mai 1358, la care a fost inițiată redactarea cronicii, 
care urmărește evenimentele istorice până la 
domnia regelui Carol Robert de Anjou. Cronica a 
rămas neterminată, atât în privința ilustrațiilor, 
multe locuri din pagini, rezervate acestora, 
rămânând necompletate.

În mai multe părți ale manuscrisului apar 
note scrise de mână de către Ioan Viteazul, 
arhiepiscop de Strigoniu, care a trăit în secolul al 
XV-lea.

Autorul cronicii se presupune a fi Kálti 
Márk, care a fost într-o vreme custodele arhivei 
regelui Ungariei, iar ilustratorul ei se presupune a 
fi fost Miklós, fiul lui Hertul, venit din Italia 
special pentru a ilustra manuscrise.

Cronica pictată de la Viena prezintă o 
importanță deosebită pentru istoria românilor prin 
prezentarea, atât prin text, cât și prin ilustrații, a 
conflictului militar intervenit între Regatul 
Ungariei și Țara Românească, în toamna anului 
1330, culminând cu Bătălia de la Posada, care a 
însemnat un dezastru pentru armata ungară și o 
victorie răsunătoare a românilor, marcând 
emanciparea Ţării Româneşti de sub suzeranitatea 
coroanei maghiare.

Cuvântul  posadă  desemna, în epocă, un 
loc de trecere strâmt, greu accesibil, flancat de 
culmi muntoase.

Istoricul Nicolae Iorga este cel care a 
încetățenit în istoriografia românească denumirea 
de Bătălia de la Posada, la începutul secolului 
XX. Iorga considera că bătălia de la Posada ar fi 
avut loc „pe drumul Câmpulungului”.

În 1324, voievodul Țării Românești, 
Basarab I, se afla în situația de vasal al regelui 
Ungariei, Carol Robert de Anjou. În 1325, Basarab 
I cucerește Severinul, iar în 1327 încetează să îi 
mai plătească tribut regelui ungar.

Sfătuit de consilierii săi, Carol Robert a 
plănuit o invazie a Țării Româneștii, pentru a o 
readuce sub suzeranitate maghiară.

În septembrie 1330, regele Ungariei pleacă 
din Timișoara cu o puternică armată, ocupă 
Banatul Severinului și pătrunde adânc în Oltenia. 
Basarab aplică tactica pământului pârjolit, 
distrugând proviziile și otrăvind fântânile în calea 
invadatorilor, care încă de la intrarea în Țara 
Românească suferă de foame şi sete.

Una dintre cele trei miniaturi consacrate 
evenimentelor legate de bătălia de la Posada îl 
reprezintă pe Carol Robert primind o solie de pace 
din partea domnitorului român. Acesta, dând 
dovadă de diplomație, vine cu o ofertă de pace 
generoasă, promițându-i regelui 7000 de mărci de 
argint, cedarea cetății Severinului și trimiterea 
unui fiu al său la curtea regelui ca garanție. Oferta 
este respinsă de rege cu aroganță, transmițându-i 
domnitorului român că „îl va scoate de barbă din 
vizuina lui”.

Oastea maghiară ajunge la Curtea de 
Argeș, din care locuitorii se refugiaseră din fața 
armatei invadatoare, și o incendiază.

La trecerea armatei ungare printr-un 
defileu îngust și prăpăstios, aceasta a fost atacată în 
ambuscadă și zdrobită. Mare parte din unguri au 
fost uciși, o parte au fost luați prizonieri, regele 
scăpând cu fuga după ce și-a schimbat hainele cu 
un oștean de rând pentru a nu fi recunoscut.

Cronica pictată de la Viena povestește 
acest episod astfel:

„Basarab a venit pe o cale cu toată oastea 
sa și calea sucită și de amândouă părțile cu râpe 
foarte înalte, era închisă împrejur și unde calea 
zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe 

C
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locuri o întăriseră cu șanțuri săpate împrejur. Iar 
regele și toți ai săi la așa ceva întru adevăr nu s-au 
gândit. Mulțimea nenumărată a valahilor, sus pe 
râpi alergând din toate părțile, arunca săgeți 
asupra oastei ungurești, care era în fundul căii de 
drum, care, însă, nu ar fi trebuit numit drum, ci mai 
curând un fel de corabie strâmtă, unde, din pricina 
înghesuielii, cei mai sprinteni cai și ostași cădeau 
în luptă, pentru că din pricina urcușului prăpăstios 
din cale nu se puteau sui contra valahilor, pe nici 
una din râpele de pe amândouă laturile drumului; 
nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de 
fugă, fiind șanțurile săpate acolo, ci ostașii regelui 
erau cu totul prinși ca niște pești în vârșă sau în 
mreajă...

...Au căzut tineri și bătrâni, principi și 
nobili, fără nici o deosebire. Căci această tristă 
întâmplare a ținut mult, de la ziua  a șasea a 
săptămânii, până la ziua a doua a săptămânii 
viitoare, în cari zile ostașii aleși așa se izbeau unii 
pe alții precum în leagăn se leagănă și se scutură 
pruncii, sau ca niște trestii clătinate de vânt. S-a 
făcut aici mai cumplită ucidere, căci a căzut 
mulțime de ostași, principi și nobili și numărul lor 
nu se poate socoti.”

Această victorie răsunătoare a românilor a 
însemnat crearea unui stat feudal independent, ale 
cărui hotare aveau să fie curând lărgite.

Una din enigmele istoriei este locul unde s-
a purtat această bătălie. Potrivit cronicii, locul ar fi 
fost o cale oarecare („quondam via”), între locuri 

strâmte („passus strictissimus”), iar cele două 
miniaturi care reprezintă bătălia se pare că nu ar 
avea prea multe legături cu realitatea geografică 
românească.

În legătură cu localizarea în teren a bătăliei 
au fost formulate mai multe ipoteze, însoțite de 
a r g u m e n t ă r i  m a i  m u l t  s a u  m a i  p u ț i n 
convingătoare.

P. Dragalina a emis ipoteza că bătălia s-ar fi 
purtat în cheile Crainei, în strâmtorile dintre 
Orșova și Mehadia.

Constantin Rezachievici consideră că 
bătălia s-ar fi dat undeva de-a lungul drumului 
sării care lega Ungaria de Țara Românească.

Aurelian Sacerdoțeanu și Ion Conea au 
susținut că locul conflictului ar fi fost zona Țara 
Loviștei – Valea Oltului.

Nicolae Iorga considera că bătălia s-a dat 
î n  c u l o a r u l  R u c ă r - B r a n ,  p e  d r u m u l 
Câmpulungului.

Cercetătorul Florian-Nicu Smărăndescu 
plasează bătălia pe Valea Prahovei, pornind și de la 
unele figuri de stil care apar în Cronica pictată. 
Astfel, oștenii sunt prinși „ca peștii în vârșă”, într-
un defileu „ca o corabie strâmtă”, și se izbeau unii 
de alții „cum se clatină trestiile în vânt”. Potrivit 
cercetătorului, aceste figuri de stil ar crea imaginea 
unei văi adânci, pe fundul căreia curgea un fir de 
apă, bogat în pește, respectiv Râul Prahova, pe 
malurile căruia cresc trestii.
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Un	viitor	pentru	trecut.	
Ghid	de	bună	practică	

pentru	protejarea	patrimoniului	cultural.	(XIII)	

Irina	OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU

         Protejarea bunurilor culturale mobile în 
timpul unei renovări

În timpul renovării unei clădiri, trebuie să avem 
grijă astfel încât bunurile culturale să nu sufere din 
cauza şantierului şi a riscurilor de accidente: 
incendii, explozii, spargeri de conducte, praf, fum, 
variaţii de temperatură. Înlocuirea instalaţiilor, 
demontarea acoperişului, intervenţii la circuitele 
electrice, scoaterea provizorie din funcţiune a 
instalaţiilor de avertizare în caz de incendiu şi altele 
sunt tot atâtea ocazii de riscuri pentru bunurile 
culturale.

Fie că se renovează clădirea unui muzeu, fie o 
altă clădire, edificiu de cult sau locuinţă particulară, 
bunurile culturale aflate în interiorul lor trebuie să 
fie protejate astfel încât să nu sufere daune pe tot 
parcursul şantierului.

Cel mai bine este ca bunurile să fie mutate într-o 
locaţie adecvată pe toată perioada renovării, după ce 
în prealabil bunurile au fost inventariate, ambalate 
cu grijă şi etichetate. Aceasta nu este întotdeauna 
posibil. De aceea, trebuie să ne asigurăm că:

 - cei care lucrează înţeleg importanţa menajării 
obiectelor din interior şi respectă regulile de 
protecţie în cursul lucrărilor;

 - există mijloace de intervenţie în caz de 
evenimente neprevăzute;

 - au fost luate măsurile necesare pentru izolarea 
încăperilor în care se găsesc bunurile culturale de 
încăperile în care se lucrează;

 - bunurile de valoare deosebită au fost închise în 
seifuri sau alte spaţii încuiate şi sigilate;

 - se monitorizează zilnic starea de protecţie şi 
securitate a bunurilor culturale.

Alte recomandări de care este bine să ţinem 
seama:

- În primul rând trebuie să introducem în 
contractul de renovare clauze explicite privind 
protecţia bunurilor în timpul lucrărilor şi plata unor 
eventuale daune.

- După începerea lucrărilor, trebuie să 
monitorizăm permanent activitatea constructorilor. 
Orice constructor va fi în primul rând preocupat să 
termine cât mai repede lucrarea, de aceea nu trebuie 
să ne aşteptăm ca preocuparea lui principală să fie 
grija pentru bunurile noastre.

- Obiectele trebuie să fie cât mai izolate de 
circuitele de lucru, ancorate, protejate cu folii de 

polietilenă sau draperii cât mai etanşe, iar condiţiile 
de microclimat trebuie să fie urmărite permanent.

- Între încăperile unde se lucrează şi cele în care 
se află bunurile este recomandabil să existe spaţii 
tampon şi o izolare cât mai bună.

- Trebuie să prevedem la sfârşitul renovării o 
curăţare şi verificare a stării de conservarea a tuturor 
pieselor.

- De asemenea, personalul trebuie să fie instruit 
asupra măsurilor de intervenţie în cazuri speciale 
(spargeri de conducte, explozii, incendii şi altele).

- Cu ocazia unei renovări, condiţiile de securitate 
trebuie să fie în atenţia noastră. Diverse persoane 
vor avea acces în spaţii în care persoane străine nu 
intră în mod obişnuit.

- Piesele valoroase trebuie să fie protejate în 
seifuri sau încăperi încuiate şi sigilate. Ele trebuiesc 
verificate zilnic, pentru a depista imediat furturi sau 
vandalisme.

- Dacă se fac intervenţii în încăperi cu piese care 
nu pot fi mutate, proprietarul sau cineva din personal 
este bine să fie prezent pe tot parcursul lucrărilor.

- Nu trebuie să permitem circulaţia unor persoane 
străine nesupravegheate prin încăperile în care se 
păstrează piese de valoare.

- Dacă am constatat dispariţia unui bun cultural, 
trebuie să anunţăm de îndată poliţia. În acest caz o 
fişă de descriere amănunţită a bunului şi o fotografie 
sunt absolut necesare.

În concluzie, de reţinut:
- Pentru prevenirea şi limitarea efectelor 

dezastrelor asupra bunurilor culturale mobile şi 
imobile trebuie să evaluăm posibilele dezastre.

- Să planificăm măsurile preventive şi de 
intervenţie post eveniment.

- Să instruim personalul asupra acţiunilor de 
făcut, inclusiv asupra prevenirii riscurilor la care 
aceştia se expun în cazul unei intervenţii.

- Să fim buni gospodari, să monitorizăm 
permanent şi eficient starea bunurilor culturale.

- Să intervenim calm, organizat, preventiv şi 
imediat.
 Marele matematician Grigore Moisil 
spunea că oamenii nu au fantezie şi de aceea au de 
suferit. Ei se întreabă: „Ce se poate întâmpla?” şi îşi 
răspund: ”Nimic”. Să ne gândim din vreme ce se 
poate întâmpla pentru ca să nu fim luaţi prin 
surprindere.

2.



Bunicul
Iulian	Iustin	MELINTE	

														Poliția	de	Frontieră	Rădăuți

Ioan, bunică-miu dinspre mamă... îl ştiţi; e 
cel care a dus războaiele, două printre munţii 
ţării, cel care ara de fiecare dată bucata de 
pământ, primită de la Vodă, însămânţând 
istorie.

Bunicul meu, Ioan, se trezea în fiece 
dimineaţă la ora cinci, îşi făcea o cruce mare, 
două, trei şi până la poartă se ruga pentru 
străbunii lui, dacii.

Îşi umezea cu stuchit (salivă) primele două 
degete de la ambele mâini ca să-şi răsucească 
mustaţa deasă şi albă, ca o Primăvară, apoi îşi 
punea coatele pe gardul vechi, uitându-se în 
Lume. În Lume, nu la lume.

Eu, mic cât o neghină, mă furişasem din pat, 
după el, şi acum stăteam lipit de iţarii lui albi, 
mirosind a cânepă, a ogor şi a veşnicie, 
privindu-l de jos ca şi cum aş fi privit vârful 
unui munte. Îl auzeam vorbind rar, clar, ca 
pentru dânsul, dar eu ştiam că mi se adresează: 

- Băi, ţâcă... să ţii minte cât îi trăi tu, şi asta 
s-o spui mai departe, urmaşilor tăi, că noi 
suntem neam de daci şi alta, nu. Şi tăţ care-o 
trecut prin bătătura noastră o căutat să ne ia 
câte o ţâră, câte un pic din ogor, câte o iotă din 
Limbă, din obiceiuri. Dar noi, Ion, şi 
Gheorghe, şi Vasile, flăcăii şi bărbaţii, ne-am 
adunat ca strămoşii noştri daci şi le-am dat: cu 
coasa, cu furca, cu sapa, cu ghioaga....cu ce 
aveam la îndemână prin şopru şi prin tindă. Ca 
râia se ţineau de glia noastră. Ne-o trimis 
Neamul în Siberia, după ce-o rupt trupul sfânt 
al Ţării, ne-o îngropat sub var eroii, dar noi, 
sămânţă bună, n-am murit. 

- Scoate, băi, ţâca- moşului, deştu din gură 
şi ascultă la mine, că io mâine - poimâine plec, 
şi n-are cine-ţi mai spune. Sau ţi-or spune 
minciuni. Auzi tu, dragul moşului, au ajuns 
acum să ne interzică să ne cinstim preoţii, 
poeţii, pe cei care o avut grijă de Limbă. Cum 

să-mi interzici să-l citesc pe Eminescu 
Mihăiţă, pe Radu Gyr, pe Mircea Eliade, pe 
Voiculescu, Vintilă Horia şi pe atâţia alţii!? 
Cum să nu mă rog împreună cu fratele 
basarabean Valeriu Gafencu, cu sora 
bucovineancă Aniţa Nandriş, cu părintele 
Iustin Pârvu, cu cel de-o viţă şi-un neam cu 
Hristos, blândul Steinhard?! Cum să mă 
faci, străine, ce te-ai aciuat la noi, să uit 
Aiudul, Sighetul, Piteştiul, Jilava, Poarta 
Albă, unde fraţii, surorile mele au fost 
închise în colivii şi puse să-şi lepede 
aripile?! Cum să nu pun la biserică lumânări 
pentru Corneliu, Gavrilă Ogoranu, Vasile 
Motrescu, Elisabeta Rizea, Toma Arnăuţoiu 
şi atâţia şi atâţia fraţi şi surori pe care doar 
glia-i mai ştie?! Păi, măi...Ăsta mi-i 
Neamul, aiasta-i ograda şi ăsta-i ogorul 
meu, şi tu vii să mi-l spurci?

- Băi, ţâcă,... ai adormit pe opincile mele? 
Nu-i nica, mâine dimineaţă iar îţi spun toate 
astea... şi poimâine, iar şi iar, până ţ-or intra 
bine în cap şi în inimă, pui verde de dac.

M-o luat în braţe, o intrat cu mine în şură 
aruncându-mă în mijlocul claiei de fân, să 
mai dorm un pic, să cresc mare.

Mai târziu, într-o altă dimineaţă, bunicul 
aşa i s-o înfăţişat lui Dumnezeu: drept, 
îmbrăcat în straiele străbune, cu cruce la gât 
şi-n mân-o lumânare. Să-i călăuzească 
paşii, opincile jerpelite, spre poala 
Domnului. Cuşma şi-o dat-o jos, când i-o 
văzut Faţa Creatorului. Dumnezeu l-o 
îmbrăţişat, i-o sărutat obrajii ca unui frate. 
La chimir, bunicul luase, într-un buzunărel, 
oleacă de ţărnă din trupul Ţării pe care a 
iubit-o şi stropit-o cu lacrimi şi sânge. 

Aşa a fost bunicul meu, dinspre mamă... 
Ioan. Şi, crede-ţi-mă,... aşa sunt şi eu, cu tot 
trecutul şi neatârnarea în suflet. 




