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  ată-ne la ultimul număr al revistei 
noastre pentru anul 2017, momentul apariţiei 
acestuia aflându-se la mai puţin de un an de 
celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918, deja organizându-se la Satu 
Mare câteva manifestări ce se circumscriu acestui 
important eveniment al istoriei naţionale a 
poporului român, despre care voi vorbi mai 
încolo. Deocamdată, dat fiind că periplul nostru 
prin judeţ, început în anul 2008, la monumentele 
şi cimitirele eroilor, le-a cuprins pe toate, nu ne-
am mai deplasat pe teren în astfel de scopuri. Mai 
mult, de curând, Muzeul Judeţean, la solicitarea 
Consiliului Judeţean Satu Mare, a demarat o 
acţiune similară de inventariere şi constatare a 
stării în care se află aceste importante obiective, 
având ca ţintă finală reabilitarea celor deteriorate 
din varii motive, acţiune care sperăm să se bucure 
de succes, astfel încât Centenarul Marii Uniri să 
le găsească în bună rânduială, aşa cum ne 
exprimam dorinţa în numărul din martie a.c. al 
revistei noastre. Ca urmare, ne-am propus ca în 
rândurile ce urmează să trecem în revistă o serie 
de evenimente şi fapte importante petrecute în 
această perioadă pe raza judeţului nostru, cu 
bune, cu rele, aşa cum ne stă bine nouă, 
românilor.

Ca în fiecare an, ultimul trimestru este 
bogat în evenimente, două fiind însă, din punctul 
nostru de vedere, al specificului revistei, majore: 
Ziua Armatei Române şi Ziua Naţională a 
României. Referitor la primul dintre ele, legat 
strict de ziua de 25 octombrie, suntem din nou în 
situaţia de a ne exprima regretul, dar şi protestul 
vehement faţă de prevederile legale în materia 
desfăşurării ceremoniilor militare de cinstire a 
memoriei jertfelor ostaşilor şi eroilor Armatei 
Române. Din nou am asistat, atât la Satu Mare cât 
şi la Carei, la două ceremonii fără „sare şi piper”, 
ca să ne exprimăm puţin mai plastic. Lăsând la o 
parte faptul  că nimeni din conducerea 
ministerului Apărării Naţionale, a Armatei 
Române ce-şi serba ziua, nu a susţinut un discurs 
adecvat la Carei, deşi era prezent ministrul de 
resort şi o pleiadă de generali, plus premierul şi 
p r e ş e d i n t e l e  C a m e r e i  D e p u t a ţ i l o r,  l a 
monumentele din cele două municipii au depus 

coroane de flori doar autorităţile, de la Primării la 
Președinție. Nu rezerviştii, nu membrii Cultului 
Eroilor,  nu instituţii  deconcentrate,  nu 
organizaţii, asociaţii şi societăţi civico-patriotice, 
nu partidele politice (cu bunele şi relele lor), nu 
pensionarii, nu elevii, mai ales elevii, de care, am 
mai spus-o, ne tot plângem că nu sunt ca pe 
vremea noastră, iubitori de trecut, de neam şi ţară. 
Şi totuşi, după terminarea ceremonialului militar 
şi defilarea gărzii de onoare, câteva astfel de 
entităţi şi-au călcat pe inimă şi au depus coroane 
la cele două monumente, într-un anonimat 
cronic, când toată lumea era împrăştiată, 
majoritatea cu spatele spre ei, fără ca cineva să 
facă măcar oficiile de „staroste”, să le facă 
publică identitatea. Păcat! Mare păcat! Am 
înţeles că s-au făcut demersuri din partea 
Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, dar şi 
a altor instituţii şi organizaţii sătmărene şi din alte 
părţi ale ţării, pentru revenirea la ceremonialurile 
consacrate în anii anteriori. La ora când scriam 
aceste rânduri, încă mai speram ca de Ziua 
Naţională să fie altfel, dar m-am înşelat. Poate la 
anul! 
  Revenind la manifestările propriu-zise 
din 25 octombrie, vom evidenţia faptul că la Satu 
Mare a susţinut un scurt discurs generalul de 
brigadă dr. ing. Teodor Incicaș, din structurile 
central ale Ministerului Apărării Naţionale, care a 
reliefat rolul pe care Armata Română l-a avut în 
făurirea statului naţional unitar român, în 
păstrarea independenţei şi integrităţii acestuia, 
precum şi cel pe care îl are în prezent, în noile 
condiţii geostrategice, politice şi militare.

Aşa cum spuneam, la ceremonialul de la 
Monumentul Ostașului Român din municipiul 
Carei au participat președintele Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea, prim-ministrul 
României, Mihai Tudose, și ministrul Apărării 
Naționale, Mihai Fifor. După deschiderea 
ceremonialului, generalul (rtg) Constantin 
Mancaş, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de 
Război - filiala judeţeană Cluj, a primit ștafeta 
Invictus, împreună cu Drapelul României, care a 
fost predat apoi primarului Eugen Kovacs. După 
serviciul religios de pomenire a eroilor căzuți pe 
câmpurile de luptă, oficiat de Mitropolitul 
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Clujului, Vadului şi Feleacului, ÎPS Andrei 
Andreicuț, și de episcopul Maramureșului și 
Sătmarului, PS Iustin Sigheteanul, alături de un 
numeros sobor de preoţi, s-au rostit scurte 
alocuţiuni. Prima a aparţinut ÎPS Andrei 
Andreicuț,  din al cărei conţinut redăm 
următoarele: „Dintotdeauna cultul eroilor a avut 
un rol deosebit. Neamul nostru dintotdeauna și-a 
cinstit eroii și lucrul acesta se întâmplă și astăzi, 
aici în acest oraș frumos, ultima palmă din 
teritoriul țării noastre eliberată. Lucrul acesta se 
întâmplă și acum pentru că avem o datorie de 
conștiință: să ne rugăm pentru eroii noștri și apoi 
o consecință directă — această pomenire a eroilor 
are și un rol pedagogic. Încercăm ca tinerilor 
noștri să le transmitem ștafeta și să-i învățăm să-și 
iubească neamul, țara, valorile spirituale și 
materiale pe care cu sacrificiu le-au apărat eroii 
noștri. Dumnezeu să-i odihnească pe eroi, iar 
nouă să ne dea înțelepciune ca, prin ceea ce 
facem, să le onorăm memoria”.

A urmat apoi generalul (rtg.) Constantin 
Mancaş, care a afirmat, printre altele: „În fiecare 
an Armata Română prezintă onorul eroilor 
neamului nostru. Cele mai emoţionante momente 
se petrec aici, la Carei. Armata română a dat o 
jertfă de sânge impresionantă în a doua 
conflagrație mondială. Nu mai puțin de 92.000 de 
ostași români își dorm somnul de veci, presărați 
de la Stalingrad, Odessa, Oarba de Mureș, până la 
Budapesta și în Munții Tatra. Pentru eliberarea 
pământului sfânt al Ardealului, armatele române, 
a I-a și a VI-a, au plătit un sacrificiu uriaș: 
aproape 60.000 de morți, răniți și dispăruți… În 
prezent, am mai rămas în viață în jur de 11.000 de 
veterani de război. Sunt mândru că am din nou 
ocazia să vă rostesc câteva cuvinte, în numele lor. 
(…) Datoria de a apăra glia străbună este sacră, la 
fel este şi datoria de a vă pregăti pentru acest lucru 
(…) De aici, de la umbra acestui monument 

impunător, din acest loc sinonim cu victoria și cu 
dragostea de țară, veteranii de război vă transmit 
multă sănătate, încredere şi să aveţi succese în tot 
ce înfăptuiți. La mulți ani, Armata Română”.

Un moment emoţionant a fost şi 
intervenţia micului ostaş, Adrian Chira, care a 
rostit câteva versuri. Ca în fiecare an, după 
defilarea Gărzii de onoare, participanţii au putut 
vizita expoziţia de tehnică militară, organizată în 
parcul dendrologic din jurul castelului careian.

În ceea ce ne priveşte, pe lângă prezenţa la 
manifestările menţionate, anterior zilei de 25 
octombrie, am participat la 3 activităţi ale elevilor 
sătmăreni dedicate Zilei Armatei Române. Astfel, 
în 20 octombrie a avut loc tradiţionala întâlnire a 
elevilor de la Colegiul Naţional „Doamna 
Stanca” din Satu Mare cu reprezentanţii filialelor 
judeţene ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria” şi ale asociaţiilor rezerviştilor 
militari, precum şi cu membrii Asociaţiei 
Judeţene a Pensionarilor şi redacţia revistei Eroii 
Neamului, prilejuite de omagierea eroului 
necunoscut ce-şi doarme somnul de veci lângă 
podul de cale ferată de pe Someş. De această dată, 
câţiva elevi, sub îndrumarea profesoarei de 
istorie Maria Govor – preşedinta Cercului 
„Cultul Eroilor”, au pregătit câteva materiale 
interesante, din care două le publicăm în paginile 
următoare. Desigur, am rostit şi noi, maturii, 
scurte alocuţiuni, chiar poezii, respectiv: 
profesoara Maria Govor, Lt. col. (r) Zorin Platec - 
preşedintele filialei judeţene a A.N.C.E. „Regina 
Maria”, profesoara Livia Haidu – preşedinta 
Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor, lt. col. (r) 
Dorel Iurcencu şi subsemnatul.

Apoi, în 23 octombrie, la invitaţia 
colaboratoarei noastre, profesoara de limba şi 
literatura română Nicoleta Câmpian, am 
participat la o oră/lecţie interactivă emoţionantă 
despre Ziua Armatei Române, eroi şi eroism, cu 
elevii clasei a V-a A de la Şcoala Gimnazială „Ion 
Creangă” din Satu Mare, constatând din nou, că 
în rândul elevilor există încă interes pentru 
istorie, pentru trecut, pentru faptele înaintaşilor.

A doua zi, la invitaţia doamnei profesoare 
Crina Leş Câcău, împreună cu prietenul şi 
colaboratorul nostru apropiat, cunoscutul şi 
apreciatul istoric şi documentarist dr. Viorel 
Câmpean, am avut 3 întâlniri de câte o oră cu 
elevi din clasele V-VIII de la Şcoala de Arte şi 
Meserii Turţ. Le-am prezentat elevilor cel mai 
proaspăt număr al revistei noastre, precum şi un 
scurt istoric al evenimentelor ce au condus la 
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făurirea României Mari, urmate de destrămarea 
acesteia în 1940 şi de jertfele ostaşilor români 
pentru readucerea teritoriilor pierdute la sânul 
patriei mamă, momentul eliberării „ultimei 
brazde” de pământ românesc, Satu Mare şi Carei 
– 25 Octombrie 1944, fiind consfinţit ulterior ca 
Ziua Armatei Române. Viorel Câmpean le-a 
prezentat, în sistem powerpoint, informaţii 
despre Şcoala de altă dată şi Familii sătmărene 
celebre, amândoi trecând în revistă şi contribuţia 
noastră la îmbogăţirea zestrei editoriale a 
judeţului Satu Mare. Ne-a impresionat în mod 
deosebit atenţia cu care ne-au urmărit, dar şi 
emoţia ce i-a cuprins pe mulţi dintre copii atunci 
când le-am citit poezia Scrisoare pentru tăticul 
căzut în Ardeal, la fel ca și cei de la Ion Creangă. 
Şi dacă aceşti copii, alături de profesorii lor, şi-ar 
dori să depună o coroană de flori la Monumentul 
Ostaşului Român din Satu Mare sau Carei, în 
cadrul unui ceremonial militar oficial, nu este 
păcat de Dumnezeu să le interzicem acest lucru?!

Anterior Zilei Armatei Române, în 
perioada 12-15 octombrie 2017, tot municipiul 
Carei a avut onoarea de a fi în centrul atenţiei 
opiniei publice judeţene, dar şi din afara acestuia, 
în special din Transilvania, aici desfăşurându-se 
cea de-a 112-a Adunare Generală a ASTREI, 
organizată de către Despărţământul careian al 
acesteia, prin implicarea şi eforturile deosebite 
ale preşedintei Daniela Ciută, manifestare despre 
care publicăm un material separat în acest număr. 

La început de noiembrie, mai exact pe 10, 
de la ora16, a avut loc un ceremonial religios de 
comemorare a lui Corneliu Coposu, la bustul 
acestuia de pe str. 25 octombrie 1944. Am rămas 
oarecum surprins de numărul mic al sătmărenilor, 
foşti sau actuali membri şi simpatizanţi ai 
P.N.Ţ.C.D., care şi-au mai amintit ori s-au ostenit 
să participe la acest moment de reculegere în faţa 
Seniorului, aşa cum îl numesc cei care-i respectă 
cu adevărat amintirea şi meritele în reînvierea 
democraţiei în România. Singura personalitate 
importantă, dintre toţi cei care, în timp, au 
reprezentat, până prin anul 2000, la diverse 
nivele, fostul mare partid din perioada 
interbelică, fondat de unul din făuritorii 
României Mari – Iuliu Maniu, a fost doamna 
Anamaria Biriş. Manifestarea a fost organizată de 
preşedintele actual al filialei sătmărene, 
Gheorghe Cora, alături de câţiva inimoşi şi, am 
observat eu, melancolici membri, mulţi din 
mediul rural.

Peste numai două zile, în 12 noiembrie 
2017, cu ocazia celebrării hramului catedralei 
greco-catolice „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” din Satu Mare, s-a dezvelit şi sfinţit, în 
imediata apropiere a monumentalului lăcaş de 
cult, bustul lui Petru Bran, fost protopop al 
Sătmarului şi întemeietor şi prim profesor al 
catedrei de limba română la fostul Liceu catolic 
regesc, azi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
din Satu Mare. Bustul a fost realizat cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Satu Mare, prin Centrul 
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii 
Tradiţionale, de către artistul plastic sătmărean 
Radu Ciobanu şi a fost sfinţit de către PS Vasile 
Bizău, episcopul greco-catolic de Baia Mare, şi 
părintele Dumitru Roman, protopop de Satu 
Mare, alături de care s-au aflat un important sobor 
de preoţi, numeroşi credincioşi greco-catolici, 
dar şi oficialităţi judeţene şi municipale, precum 
şi oameni de cultură – istorici, scriitori, artişti 
plastici, profesori etc. Considerăm că amplasarea 
unui bust, la împlinirea a 140 de ani de la trecerea 
la cele veşnice a ilustrului preot şi cărturar 
să tmărean,  const i tu ie ,  acum în  a junul 
Centenarului Marii Uniri, un important gest, din 
partea generaţiei actuale, de respect şi preţuire a 
unui înaintaş ce şi-a sacrificat viaţa şi tihna 
personale pentru promovarea limbii, culturii, 
civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti în părţile 
noastre.

4



Tot un gest de recunoaştere a meritelor 
deosebite, cruciale pentru unitatea neamului 
românesc, ale altei personalităţi emblematice a 
ţinuturilor sătmărene, părintele dr. Vasile 
Lucaciu, s-a vrut a fi evenimentul de la Apa, 
preconizat pentru 26 noiembrie 2017. Din păcate, 
evenimente de o cu altă factură, desprinse parcă 
dintr-un film horror, s-au abătut cu câteva zile mai 
devreme asupra localităţii natale a marelui tribun, 
determinându-ne pe toţi cei implicați să decidem 
amânarea manifestărilor de comemorare. 
Aceasta, în condiţiile în care Catargul de 
susţinere a Drapelului Naţional donat de 
Asociaţia Civică Tempora se afla montat în curtea 
casei Memoriale dr. Vasile Lucaciu din Apa 
aşteptând ceremonialul de sfinţire şi inaugurare, 
iar volumul omagial, Părintele dr. Vasile Lucaciu 
în paginile revistei sătmărene „Eroii Neamului”, 
după eforturi şi nervi întinşi la maxim, văzuse 
lumina tiparului sub auspiciile Editurii 
Academiei Române, totul fiind pregătit pentru o 
sărbătoare frumoasă, sobră, aşa după cum cel 
comemorat a fost întreaga sa viaţă. Nu a fost să fie 
la data preconizată, dar sperăm să organizăm 
manifestarea cel mai târziu în 21 ianuarie, atunci 
când se vor marca 166 de ani de la naşterea 
părintelui. Intenţia noastră era ca, ulterior 
manifestărilor de la Apa, să publicăm în acest 

număr un material despre tot ce urma să se 
întâmple acolo, însă nu mai putem aştepta, dat 
fiind că editarea revistei este finanţată de 
Consiliul Judeţean printr-un proiect ce trebuie 
finalizat până la sfârşitul acestui an, astfel că ne 
rămâne ca sarcină pentru primul număr din anul 
viitor. 

Dacă am amintit de sprijinul Consiliului 
Judeţean Satu Mare, informez cititorii şi pe toţi 
cei interesați de istorie şi de Cultul Eroilor, că, tot 
în cadrul acestui proiect, am primit finanţare şi 
pentru realizarea unei pagini web. Drept urmare, 
toate numerele revistei noastre, precum şi alte 
informaţii despre evenimente şi manifestări 
importante din viaţa asociaţiei, a revistei, dar şi a 
judeţului nostru, în special pe tărâmul cinstirii 
jertfei înaintaşilor şi păstrării vii a memoriei lor, 
puteţi găsi pe www.asociaţia-tempora.ro, a 
cărei siglă o veţi putea vizualiza pe coperta 
fiecărui număr de acum înainte. Sperăm ca 
aceasta să aibă un impact pozitiv, în sensul de a fi 
accesată de cât mai mulţi utilizatori dornici de a se 
documenta în domeniul istoriei şi nu numai, 
publicul principal vizat fiind tineretul studios 
sătmărean. În plus, dacă cititorii consideră că 
diferite evenimente sau fapte la care au fost 
prezenţ i  or i  au luat  cunoşt inţă  despre 
desfăşurarea lor, merită a fi publicate pe acest 
site, pot trimite materialele pe adresa redacţiei, 
voicusichet@yahoo.com, urmând ca noi să 
facem selecţia lor şi să le postăm pe cele de interes 
(nu am inclus posibilitatea de a face comentarii 
directe, deoarece nu vrem să ne transformăm într-
o platformă de polemici, dat fiind că unora le 
place să arunce tot felul de acuze, invective şi 
neadevăruri în mediul virtual, la adăpostul 
anonimatului, ori noi nu avem timp de triat 
mesajele şi nici de răspuns la ele). Trebuie să mai 
spunem că, prin acelaşi proiect finanţat de 
Consiliul Judeţean Satu Mare în cadrul 
Programului cultural 2017, am achiziţionat 
pentru redacţie şi un laptop performant, pentru o 
mai bună eficientizare a activităţii specifice.

Revenind la volumul omagial dedicat 
părintelui Vasile Lucaciu, vom consemna faptul 
că acesta a fost prezentat publicului sătmărean în 
cadrul evenimentului „Cu Vasile Lucaciu spre 
Unirea cea Mare”, care a avut loc la Biblioteca 
Judeţeană Satu Mare, în data de 27.11.2017, 
organizat, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu 
Mare, de către instituţia gazdă,  în parteneriat cu 
Protopopiatul Romano-Catolic Român Satu 
Mare, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
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Teatrul de Nord, Asociația SAVO–Scrieri ale 
vechiului oraș, Asociația Civică Tempora, 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria”–filiala Satu Mare și Asociația Județeană a 
Pensionarilor Satu Mare. Prezentarea a fost 
făcută de către subsemnatul, alături de 3 dintre 
autorii şi colaboratorii de la revista Eroii 
Neamului care se regăsesc cu mai multe articole 
în volum, respectiv dr. Viorel Câmpean, prof. 
Nicolae Pop şi prof. Carol C. Koka, bucurându-se 
de o bună primire din parte asistenţei. Cu acest 
prilej am afirmat că, deşi mi-a fost mult mai greu 
şi lucrurile s-au complicat mai mult decât 
credeam, am continuat cu cerbicie colaborarea cu 
Editura Academiei Române, subordonată celui 
mai înalt şi prestigios for ştiinţific al ţării - 
Academia Română, tocmai pentru a valoriza la un 
nivel  superior  munca tuturor  autori lor 
materialelor ce apar în carte, dând totodată o altă 
anvergură evenimentului editorial. Spun aceasta 
deoarece volumul va fi difuzat, prin grija editurii, 
în mediile academice şi culturale de la nivel 
naţional, iar noi o vom face la nivelul tuturor 
judeţelor, în speţă la bibliotecile judeţene, precum 
şi pe raza judeţului nostru.

De asemenea, pe lângă manifestarea de la 
Bibliotecă, în data de 29 noiembrie, exact în ziua 
în care se împlineau 95 de ani de la moartea 
părintelui dr. Vasile Lucaciu, în cadrul unui 
ceremonial religios şi laic, s-a repus placa 
memorială pe imobilul cu nr. 11 de pe bulevardul 
s ă t m ă r e a n  c e  p o a r t ă  n u m e l e  m a r e l u i 
memorandist, în care şi-a petrecut ultimii 2 ani de 
viaţă şi în care şi-a dat ultima suflare. 
Manifestarea a fost organizată de Muzeul 
Judeţean Satu Mare, fiind rostite alocuţiuni de 
către doamna director dr. Daniela Bălu, 
managerul instituţiei, dr. Felician Pop, şi 
viceprimarul municipiului, Adrian Albu. 
Serviciul religios, de pomenire a părintelui Vasile 
Lucaciu şi de sfinţire a plăcii memoriale, a fost 
oficiat de părintele Dumitru Roman, protopopul 
greco-catolic al Sătmarului, alături de un sobor de 
preoţi locali. În ceea ce ne priveşte, ne bucură 
nespus acest eveniment, dat fiind că am atras 
atenţia asupra lipsei îndelungate a plăcii (vezi Pe 
urme de eroi, p.116), după ce fusese amplasată 
iniţial în anul 1968, odată cu readucerea statuii lui 
Vasile Lucaciu la Satu Mare, ea înlocuind una mai 
veche, pusă în 1923 de către asociaţia Junimea 
sătmăreană universitară, dar dispărută în timpul 
celui de-al doilea război mondial sau în anii de 
ocupație sovietică ce au urmat. 

Dacă  no i  nu  am pu tu t  o rgan iza 
comemorarea lui Vasile Lucaciu la Apa, ca 
semnal de demarare a activităţilor circumscrise 
Centenarului Marii Uniri, din fericire, oraşul 
Ardud a reuşit o manifestare de înaltă ţinută. Sub 
genericul „Miracolul Marii Uniri - 1918”, 
destoinicul şi harnicul primar al Ardudului 
Ovidiu Duma, în data de 17 noiembrie 2017, a 
invitat câteva personalităţi de marcă ale culturii şi 
ştiinţei româneşti contemporane pentru a le vorbi 
ardudanilor şi oaspeţilor acestora despre marea 
realizare a poporului român de acum 99 de ani, 
respectiv împlinirea visului de veacuri: Unirea 
tuturor românilor în graniţele aceluiaşi stat 
naţional, unitar, independent şi indivizibil, 
România Mare. Pe lângă mesajul transmis de 
către admirabilul academician Ioan Aurel Pop, 
rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj 
Napoca, pe care-l redăm, cu acordul domniei sale, 
în paginile următoare, au vorbit despre unire 
directorul Bibliotecii Judeţene Maramureş „Petre 
Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, şi 
profesorul universitar, tot de la Baia Mare, dar cu 
origini sătmărene, George Achim. În cadrul 
frumoasei manifestări de la Ardud, ca o 
recunoaştere a meritelor deosebite în promovarea 
valorilor tradiţionale ale poporului român, a 
culturii şi civilizaţiei româneşti în comunitatea pe 
care o reprezintă, dar şi în tot judeţul Satu Mare, 
primarul Ovidiu Duma a fost decorat cu Ordinul 
Militar de România în grad de cavaler de către 
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preşedintele acestei prestigioase organizaţii 
naţionale, colonel (r) ing. Adrian Diaconescu.

Din păcate, aşa după cum ne aşteptam, nu 
s-a schimbat nimic în reglementările legale 
privind ceremoniile militare de la sărbătorile 
importante, astfel că şi de Ziua Naţională 2017, la 
statuia dr. Vasile Lucaciu din municipiul Satu 
Mare, au depus coroane de flori, în cadru oficial, 
doar autorităţile administrative judeţene şi locale, 
alte instituţii şi organizaţii putând face acest lucru 
doar după defilarea Gărzii de onoare. Chiar dacă 
reprezentanţii oficiali s-au întors la statuie pentru 
acest moment, asistenţa a fost foarte redusă faţă 
de ceremonia oficială, doar sentimentul de 
împlinire a datoriei de cinstire a memoriei celor ce 
au făcut România Mare determinându-i pe 
depunători să treacă peste penibilul situaţiei. Ştim 
că toată lumea este conştientă de anormalitatea 
acestor prevederi şi că domnul prefect al judeţului 
nostru, Darius Filip, a făcut demersuri pentru 
îndreptarea acestei erori, însă ne dorim ca acest 
lucru să se rezolve cât mai repede. Ar fi jenant ca 
la marcarea Centenarului Marii Uniri marea masă 
a cetăţenilor, prin instituţiile şi organizaţiile care-i 
reprezintă, să nu-şi poată arăta ataşamentul şi 
respectul faţă de România. 

Spunem aceasta şi în contextual în care, 
pentru prima dată, de Ziua Naţională, Sătmarul a 
avut parte de o manifestare aparte, care a dat 
culoare şi o altă rezonanţă întregului ceremonial. 
Este vorba de acţiunea comună a celor 3 
organizaţii româneşti sătmărene, respectiv 
Asociaţia „Codrenii”, Asociaţia socio-culturală 
„Ţara Oaşului” şi Societatea cultural-patriotică 
„Avram Iancu” – filiala Satu Mare, care s-au 
prezentat împreună la bustul lui Avram Iancu, 
îmbrăcaţi, în special oşenii, în straie populare de 
sărbătoare, interpretând cântece patriotice şi 
co l inde ,  „do ta ţ i ”  f i i nd  cu  o  t rupă  de 
instrumentişti, dar şi cu steaguri tricolore. După 
depunerea de coroane şi jerbe la bustul 
„Crăişorului”, întreg alaiul s-a deplasat la statuia 
dr. Vasile Lucaciu, înconjurând Parcul central, dar 
neîncetând o clipă să cânte şi să colinde. Şi, stau 
din nou şi mă întreb: nu meritau oare aceşti 
oameni să depună o coroană de flori în văzul şi 
aplauzele tuturor?! Aşa cum spuneam: poate la 
anul!

Mă simt obligat să scot din nou în evidenţă 
meritele deosebite ale unor cadre didactice 
sătmărene, care reuşesc să insufle din fragedă 
copilărie vlăstarelor acestui popor dragostea de 
ţară, de neam, patriotismul, mândria de a fi român, 

contrazicând prin fapte unele teorii ce circulă 
printre noi, conform cărora tânăra generaţie nu 
mai nutreşte aceleaşi simţăminte ca pe vremea 
noastră, că şcoala nu mai este acel factor formator 
de caractere şi oameni devotaţi patriei. Ei bine, am 
fost invitat de doamna învăţătoare Alina Chiş de la 
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, la un 
moment emoţionant dedicat Zilei Naţionale, al 
cărui protagonişti erau elevii clasei pregătitoare, 
alături de colegii lor din clasa a IV-a, coordonaţi 
de doamna învăţătoare Rodica Roatiş. Fiind 
invitat în ideea de a le vorbi despre unire şi despre 
patriotism, după ce micuţii au intonat Imnul 
Naţional, le-am spus distinselor învăţătoare că, 
după felul în care au cântat, nu cred că au nevoie 
de lecţii despre cum trebuie să-şi iubească ţara, 
pentru că, după părerea mea, au acest sentiment 
deja bine conturat şi însemnat în inimile lor. Mai 
mult, au avut răbdarea necesară de a mă asculta, 
chiar dacă nu am reuşit întotdeauna să vorbesc la 
nivelul lor de percepţie şi înţelegere a faptelor şi 
evenimentelor istorice legate de Marea Unire, dar 
faptul că ştiau ce sărbătorim la Întâi Decembrie, 
că pentru această sărbătoare s-au jertfit ostaşii 
ţării devenind eroi, m-a convins că, bazându-mă şi 
pe cele consemnate mai sus cu referire la 25 
octombrie, „viitor de aur ţara noastră are”! 
Felicitări şi plecăciuni în faţa celor două vrednice 
învăţătoare, dar şi a celorlalte cadre didactice de la 
şcoala respectivă, în frunte cu directoarea 
Mariana Sălăgean, care a fost şi ea prezentă la 
finalul activităţii, observând o legătură afectivă 
reciprocă între domnia sa şi micuţii elevi.

Înainte de a încheia, doresc să scot în 
evidenţă perseverenţa camaradului nostru de la 
A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Maramureş, 
colonel (r) Gavril Babiciu, care, în această 
perioadă, şi-a dus colegii în alte 2 excursii 
tematice „Pe urmele întregitorilor de ţară”, prima 
la Cernăuţi şi Chişinău, despre care publicăm un 
material al domniei sale în acest număr, iar a doua 
la Alba Iulia, despre care, probabil, vom publica 
în numărul următor. 

Totodată, trebuie să spunem că la 
Chişinău am fost şi noi, circa 20 de sătmăreni, 
majoritatea cadre militare în rezervă şi în 
retragere din S.R.I., alături de colegi din Cluj şi 
Bihor. De altfel, excursia a fost în Republica 
Moldova, iar dacă la Chişinău ne-am simţit destul 
de „acasă”, majoritatea populației vorbind 
româneşte, la Bălţi lucrurile nu stau deloc bine din 
acest punct de vedere. Iar dacă mai adăugăm şi 
faptul că în plin centru al oraşului tronează şi 
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acum imperial, pe un soclu destul de înalt, tancul 
sovietic ce a „eliberat ţara de fascişti” în 1944, ne 
cam dăm seama de ce apar în fruntea acestei ţări, 
de fapt şi de drept o veche provincie românească, 
tot felul de indivizi care neagă românitatea 
Basarabiei, iar limba română o numesc 
moldovenească. 

Este adevărat că, din perspectiva unei 
reveniri la patria mamă, basarabenii par mult mai 
săraci şi mai nevoiaşi decât noi, dar aceste ţinuturi 
sunt bogate în istorie şi civilizaţie românească, iar 
faptul că după atâţia ani de asuprire şi prigoană 
ruso-bolşevică, românii se simt tot români, este 
un semn că nu este totul pierdut. Pe lângă istoria 
de veacuri a acestor ţinuturi şi sentimentele 
naţionale mult mai profunde, în multe situaţii, 
decât ale noastre, ale celor din România de azi, 
prin unire, Basarabia şi-ar aduce un aport 
considerabil în agricultură, dispunând de un 
potenţial deosebit în acest domeniu, în special în 
sectorul viticol. Şi dacă ar fi să vorbim doar de 
intrarea în patrimoniul naţional al României şi, 
drept urmare, în circuitul turistic al Uniunii 
Europene, a celor două vestite crame de la 
Cricova şi Mileştii Mici, Basarabia ar aduce un 
aport deosebit economiei ţării noastre, dar şi 
faimă pe plan internaţional. Bineînţeles, dacă 
factorii abilitaţi ar şti să valorifice astfel de 
oportunităţi!

Din punct de vedere istoric, al turismului 
de acest tip, în Basarabia sunt destule obiective ce 
amintesc de faptul că Moldova a stat stavilă în 
faţa păgânilor, turci, tătari şi alte neamuri din 
stepele Asiei, ce tânjeau după bogăţiile Europei, 
unul din acestea fiind cetatea Soroca de pe malul 
Nistrului, pe care am vizitat-o cu acest prilej. De 
formă circulară, cu 5 turnuri de apărare, cetatea se 
păstrează şi azi în bune condiţii, fiind un 
important punct de atracţie pentru turiştii ce 
vizitează partea de nord a ţării, spre granița cu 
Ucraina. Aici am avut parte de un ghid ale cărui 

poveşti, dar mai ales stil de a povesti, te face să ai 
impresia că în faţa ta se află însuşi Ion Creangă. 
Dacă timpul ne-ar fi permis să zăbovim mai mult 
la Soroca, istoricul Nicolae Bulat, pentru că 
despre dânsul este vorba, ne-ar fi povestit o zi 
întreagă despre istoria şi legendele cetăţii, ale 
Moldovei şi ale marilor voievozi ce au condus-o. 
Din păcate, a trebuit să-l părăsim, nu înainte de a 
obţine o promisiune din partea domniei sale, 
aceea de a ne trimite un articol pentru revista 
noastră, după ce, fireşte, i-am dăruit câteva 
numere/exemplare pentru Muzeul din Soroca, al 
cărui director este. Ei bine, a doua zi când am sosit 
acasă, aveam pe mail articolul dânsului, pe care-l 
şi publicăm în numărul de faţă.

Închei aceste rânduri cu speranţa că 
intrarea în anul în care vom sărbători Centenarul 
Marii Uniri, acest popor atât de încercat de-a 
lungul existenţei sale, îşi va găsi, într-un final, 
după un secol de existenţă a statului naţional, 
unitar şi indivizibil, echilibrul, sentimentul 
unităţii, în fapte şi simţiri, că se va termina 
veşnica dispută şi ruptură politică din societate, 
că ne vom uni eforturile pentru realizarea unor 
idealuri măreţe, trăgând toţi la aceeaşi căruţă şi, 
foarte important, în aceeaşi direcţie!

În timp ce finalizam acest număr al 
revistei, am primit trista veste a trecerii în 
veșnicie a ultimului monarh al României, Regele 
Mihai I. În semn de omagiu, alături de 
condoleanțele pe care le transmitem Casei Regale 
și poporului român, publicăm un set de fotografii 
de la vizitele Reginei Ana (1996) și a Regelui 
Mihai (1997) la Satu Mare, puse la dispoziție de 
către domna dr. Daniela Bălu, director în cadrul 
Muzeului Județean Satu Mare.
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Miracolul	Marii	Uniri	
sau	„Ora	astrală”	a	românilor

Acad.	prof.	Ioan-Aurel	POP	
Rectorul	Universității	„Babeș-Bolyai”	Cluj-Napoca

     iua Națională a României este, trebuie să 
fie, un prilej de marcare a demnității noastre 
comune, în context european și mondial. Unitatea 
politică românească, înfăptuită la 1 Decembrie 
1918, vine din trecut, dar ne trimite, cu multă 
generozitate, spre viitor. Atunci, adică acum 
aproape un secol, în anul de grație 1918, s-au 
reunit toate energiile vitale ale poporului român 
spre a forma Regatul României întregite. 
Deciziile luate de națiunea română, prin 
reprezentanții săi cei mai autorizați, aleși în chip 
democratic și reuniți la Chișinău, Cernăuți și Alba 
Iulia, au marcat pentru vecie destinul poporului 
nostru. România nu s-a întregit atunci, ci, de fapt, 
s-a regăsit între frontierele sale firești, reunindu-i 
sub ocrotirea aceluiași stat, pentru prima oară în 
istorie, pe majoritatea românilor. Cel mai mare 
en tuz i a sm na ț i ona l  s - a  man i f e s t a t  î n 
Transilvania, unde 1228 de delegați cu drept 
oficial de reprezentare și de vot, în numele a mii 
de localități, al Bisericii, al partidelor, 
organizațiilor profesionale, al asociațiilor, al 
școlilor etc., în mijlocul a peste 100 000 de 
oameni strânși în ordine desăvârșită pe locurile 
unde Mihai Viteazul reunea pentru prima oară 
cele trei Țări Române, își exprimau decizia 
nestrămutată de unire a Transilvaniei și a 
celorlalte regiuni istorice românești cu România.

O mărturie clară că acele hotărâri au fost 
juste a venit după scurt timp, în 1919-1920, atunci 
când comunitatea internațională a confirmat 
deciziile poporului român, recunoscând pe plan 
juridic ceea ce se decisese în 1918. Astăzi, după 
aproape un secol, situația internațională s-a 
modificat radical. Prăbușirea regimurilor 
comuniste a condus la căderea „Cortinei de Fier”, 
la o redimensionare a Europei, la lărgirea Uniunii 
Europene, cu premise serioase pentru construirea 
unei unități de tip nou a continentului nostru. 
România, după o experiență istorică de includere 
forțată a sa în sfera comunistă, a făcut eforturi 
deosebite de integrare euro-atlantică, de revenire 
la valorile consacrate ale democrației, ale 
raporturilor internaționale echitabile, la 
r e spec ta rea  d rep tu r i lo r  omulu i  ș i  a l e 

minorităților, la demnitate și onestitate. În același 
timp, tranziția prelungită a dezvăluit grave 
carențe și tare, de la corupție până la sărăcie, care 
grevează asupra situației României, producând 
neîncredere, dezamăgire, suferințe. În plus, criza 
economică din ultimii ani a adâncit dificultățile 
pe întreg continentul european, inclusiv în zona 
euro, mărind euroscepticismul, sporind unele 
tendințe de apărare a suveranității statelor, 
încetinind integrarea europeană și accentuând 
criticile la adresa clasei politice, a partidelor 
politice, a guvernanților.

Pe acest fond, nu de puține ori, se 
formulează și critici la adresa statelor naționale, a 
frontierelor europene, a moștenirii politice de 
după Al Doilea Război Mondial, evocându-se 
a d e s e a  g l o b a l i z a r e a ,  f e d e r a l i z a r e a , 
regionalizarea, revigorarea unor provincii 
istorice, ca posibile soluții de redresare. Sunt 
vizate în acest sens anumite state tradiționale din 
Europa, dar și unele dintre statele și națiunile 
central și sud-est europene, recent reintegrate în 
structurile instituționale ale continentului. 
Regionalizarea, devenită o exigență a Uniunii 
Europene, își are rațiunile sale, legate de 
eficientizarea administrației, de buna funcționare 
a economiei, de corecta colectare și repartizare a 
veniturilor. Confundarea însă, în anumite cercuri, 
a regionalizării cu federalizarea și cu reînvierea 
unor autonomii provinciale istorice perimate (de 
sorginte medievală), nu poate să nu provoace 
îngrijorări și să nu conducă la semnale de alarmă.

România este statul care adăpostește 
majoritatea poporului român, moștenitor al 
romanității orientale, format după tipicul tuturor 
popoarelor romanice, dar izolat sub aspect 
geografic de masa acestora și afirmat în cadrul 
spiritualității bizantine. Vicisitudinile istoriei au 
făcut ca românii să trăiască timp de circa un 
mileniu fărâmițați, divizați în mai multe state, 
două dintre ele cu putere politică românească. 
Cele mai multe ținuturi ale noastre erau însă 
conduse de forțe de alt tip, în cadrul cărora 
românii erau marginalizați, discriminați, asupriți. 
În urma a zece secole de asemenea experiență 
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tristă, în secolele al XIX-lea și al XX-lea, după un 
efort fără precedent, s-au reunit energiile 
naționale și s-a format România unitară. 
Înaintașii noștri de la 1848 și de la 1859, de la 
1877 și de la 1918 au pornit cu marea convingere 
că ne făuresc un viitor stabil, onest și demn, după 
toate umilințele trecutului de dezbinare. Cei mai 
de seamă politicieni, dar, mai ales, cei mai 
importanți intelectuali ai neamului nostru - laici 
și clerici - s-au sacrificat pentru a făuri România - 
adăpostul, mângâierea și alinarea tuturor 
românilor. Nu a trecut de-atunci nici măcar un 
secol! Să nu le criticăm opera înainte de vreme! 
România nu are nevoie de noi dezbinări, ci de un 
spor de democrație, de civilizație, de credință, de 
dragoste și, poate, chiar de descentralizare. 
Unitatea țării - realizată cu atâtea sacrificii și după 
o îndelungată și dreaptă chibzuință - trebuie să 
rămână neatinsă, ca tezaurul cel mai de preț lăsat 
de înaintași. Ștefan cel Mare și Sfânt, Mihai 
Viteazul, Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogălniceanu, Cuza și Carol I, Eminescu 
și Blaga, Avram Iancu și Gheorghe Pop de 
Băsești, Brătianu și Maniu, Ferdinand I și atâția 
alții ne privesc din înalturi și ne cer să le 
continuăm, nu să le periclităm opera. Iar opera lor 
este această țară, cu bune și cu rele, precum este și 

viața. Țara noastră este viața noastră și noi nu 
iubim țara aceasta nici pentru că este bogată sau 
săracă și nici pentru că este mare ori mică, ci pur 
și simplu pentru că este a noastră. Ziua de 1 
Decembrie  nu înseamnă numai  unirea 
Transilvaniei cu România, ci mult mai mult: este 
momentul de glorie al acestui popor, care a fost 
capabil să se ridice de la supunere și umilință la 
mândrie, încredere, unitate și demnitate. De 
aceea, suntem datori să prețuim, să ocrotim și să 
întărim această moștenire, pe care uităm uneori s-
o mai numim patrie! În ea ne sunt strămoșii și 
amintirile colective, din ea ne vine seva acestor 
părinți de demult, în ea trăim acum și de ea 
depinde viitorul copiilor și nepoților noștri.

În această țară ne-am născut, în ea ne-am 
pus toate speranțele și ea este alinarea. Temeliile 
sale s-au pus cu un mileniu în urmă, dar 
rotunjimea ei sublimă s-a împlinit la 1 Decembrie 
1918. Atunci a fost o „oră astrală” a națiunii 
noastre, atunci s-au scris adevăratele „poeme ale 
luminii”, cum a spus profetic Lucian Blaga. 
„Datoria vieții noastre” (Vasile Pârvan) este să 
ocrotim România, s-o întărim mereu și s-o 
pregătim pentru un viitor demn, spre a putea fi 
„mănoasă și în fericire” cel puțin încă o mie de 
ani! Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Modele	creştine	de	eroism	(XXIX)
Adevărul	lui	Dumnezeu	şi	Istoria	românilor

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

    ceste două cuvinte – adevăr şi istorie – 
sunt extrem de sugestive. În cele ce urmează, voi 
încerca să vorbesc puţin despre ambele teme de o 
importanţă majoră în viaţa noastră, a românilor.   

Dacă ar fi să definim adevărul din punct 
de vedere religios, am putea spune că această 
noţiune exprimă realitatea divină, existenţa reală 
şi personală a lui Dumnezeu, Care este Adevărul 
absolut (Pr. Ion M. Stoian, „Dicţionar religios”). 
Noi acceptăm prin credinţă adevărul pe care 
Dumnezeu în Treime ni-l descoperă şi care constă 
în învăţături de credinţă, în porunci şi sfaturi. 
Acest adevăr îşi găseşte împlinirea în persoana 
divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos şi în 
Evanghelia Sa. Toate învăţăturile propovăduite 
de către Hristos exprimă adevărul, având menirea 
de a ne elibera din robia păcatului şi a diavolului. 
De fapt, creştinul care Îl mărturiseşte pe Hristos 
ca Adevăr se eliberează de patimi şi de păcate, iar 
cel care trăieşte în conformitate cu adevărurile 
predicate de El îşi pregăteşte fericirea în viaţa 
viitoare. Adevărul este diametral opus minciunii 
şi nedreptăţii, în aceeaşi măsură în care virtutea se 
opune păcatului. Se vehiculează ideea greşită că 
adevărul nu trebuie spus deoarece produce răni şi 
supărare; realitatea e că nu adevărul doare, ci 
minciuna. 

Adevărul este un atribut, o însuşire a lui 
Dumnezeu, fiind în perfectă concordanţă cu 
acţiunile Sale faţă de lumea creată. Dumnezeu, în 
nemărginita Sa iubire de oameni, ne iartă atunci 
când greşim, ne călăuzeşte ca un pedagog 
desăvârşit pe calea mântuirii, ne trimite ajutorul 
Său, eliberându-ne de tot ceea ce ne împiedică în 
drumul nostru ascendent spre unirea cu El. Însă, 
dacă Dumnezeu ne ascultă rugăciunile şi ni le 
împlineşte cu adevărat, se impune ca şi noi să Îi 
răspundem în aceeaşi manieră, ascultând 
poruncile Sale şi respectându-le. Totodată, ca fii 
ai Săi şi beneficiari ai adevărului, se cuvine să 
trăim după adevăr, să-l avem în permanenţă în 
profunzimea fiinţei noastre, să-l transformăm în 
însăşi temelia relaţiilor dintre noi şi semeni, 
dintre noi şi Dumnezeu. Atunci când eşti călăuzit 
de adevăr nu poţi concepe să-ţi exploatezi 
aproapele, nici să-l minţi, nici să gândeşti răul la 

adresa lui. Adevărul trăit cu intensitate se 
confundă cu iubirea curată, sinceritatea, 
fidelitatea, într-ajutorarea, pacea, înţelegerea, 
dăruirea deplină, încrederea reciprocă, dreptatea, 
bunătatea, iertarea, respectul. 

În timpul procesului Domnului, Pilat din 
Pont Îl întreabă: „Ce este adevărul?” (Ioan 
XVIII; 38). Iisus nu-i răspunde. Procedând astfel, 
Hristos vrea să ne arate că „adevărul este simplu, 
n-are nevoie de apărători, se impune prin el 
însuşi”, potrivit Sfântului Vasile cel Mare, şi nu 
trebuie demonstrat sau dovedit. Adevărul este 
întruchipat în Sine. Dacă Pilat n-a recunoscut 
adevărul prezent în faţa sa, noi trebuie să simţim, 
să vedem şi să înţelegem că Mântuitorul este 
Adevărul. El a venit în lume să dea mărturie 
pentru adevăr şi să întemeieze o împărăţie a 
adevărului şi a dreptăţii. 
 În ciuda vicisitudinilor vieţii, poporul 
român şi-a menţinut credinţa, limba şi tradiţiile. 
Poporul român şi-a scris istoria luptând pentru 
adevăr şi întru adevăr. Românii nu au urmărit 
niciodată să cucerească, să invadeze alte teritorii 
ale popoarelor vecine, ci au militat pentru 
menţinerea unui climat de pace şi înţelegere. Însă, 
când au fost atacaţi, românii nu au ezitat să pună 
mâna pe arme şi să-şi apere ţara şi credinţa, 
conduşi fiind în lupte de Mircea cel Bătrân sau de 
Ştefan cel Mare sau de Mihai Viteazul sau de alţi 
voievozi şi conducători de neam. Românii au dus 
mereu o luptă de apărare, pentru a păstra ceea ce 
au primit de la Dumnezeu şi de la strămoşi. La fel 
a procedat poporul român şi în războiul pentru 
cucerirea independenţei, dar şi în cazul celor 
două războaie mondiale din secolul trecut, 
stropind cu sânge pământul sfânt al ţării. Chiar 
dacă diferite forţe externe au încercat dezbinarea 
noastră ca popor, totuşi acest lucru nu s-a reuşit. 
Fie că locuiau în Transilvania, fie în Ţara 
Românească, fie în Moldova, românii au păstrat 
unitatea şi frăţietatea, luptând din răsputeri pentru 
unire, care s-a înfăptuit în cele din urmă la 1 
Decembrie 1918. Niciodată românul nu s-a simţit 
umilit pentru că e român, chiar dacă uneori s-a 
încercat umilirea lui în propria sa ţară. După 
fiecare cădere, românul a avut tăria de a se ridica 
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şi de a porni la drum plin de încredere şi de 
speranţă, fiind un veritabil model creştin de 
eroism.
 Aceeaşi legătură puternică există între 
românii din ţară şi românii din diaspora, care – 
din diverse motive – au ales să locuiască şi să 
lucreze în străinătate. Însă, chiar dacă au plecat 
din ţară, le-a rămas în suflet dragostea şi dorul de 
patrie şi acest dor, care nu poate fi definit prin 
cuvinte, nu moare niciodată. Dorul este ca şi 
dragostea adevărată. Mereu românul va simţi 
dorinţa să se reîntoarcă acasă, de unde a plecat, va 
dori să fie îngropat lângă rudeniile sale, în 
pământul sfânt al ţării sale, pământ păstrat integru 
prin atâta suferinţă. Uneori, românul se simte 
singur, izolat în altă ţară în care îşi desfăşoară 
activitatea, dar el îşi regăseşte identitatea în 
Biserica lui Dumnezeu, unde intră într-o 
comuniune de iubire cu ceilalţi compatrioţi. 
Acolo, în Biserică, românii ştiu că nu sunt 
singuri, ci au convingerea fermă că asupra lor 
veghează Cineva în permanenţă, ceea ce le 
conferă un plăcut sentiment de stabilitate şi 
siguranţă. Acel Cineva este Dumnezeu, Tatăl 
nostru. Dacă toţi avem un Tată comun înseamnă 
că toţi suntem fraţi întreolaltă, că toţi formăm o 
familie bazată pe adevăr. 

Noi, românii, suntem o familie care se 
roagă, cu responsabilitate, astfel: „Tatăl nostru, 
Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie 
împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi 
pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-
ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi 
nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel 
rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a 
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin”. 

Noi, românii, suntem o familie care ştie să 
intoneze, cu demnitate, imnul naţional: 
1.“Deșteaptă-te, române, din somnul cel de 
moarte,/ În care te-adânciră barbarii de tirani!/ 
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă,/ La 
care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. 2. Acum 
ori niciodată să dăm dovezi la lume/ Că-n aste 
mâni mai curge un sânge de roman,/ Și că-n a 
noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume/ 
Triumfător în lupte, un nume de Traian! 3. Înalță-
ți lata frunte și caută-n giur de tine,/ Cum stau ca 
brazi în munte voinici sute de mii;/ Un glas ei mai 
așteaptă și sar ca lupi în stâne,/ Bătrâni, bărbați, 
juni, tineri, din munți și din câmpii! 4. Priviți, 
mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,/ Româna 

națiune, ai voștri strănepoți,/ Cu brațele armate, 
cu focul vostru-n vine,/ Viața-n libertate ori 
moarte! strigă toți. 5. Pre voi vă nimiciră a pizmei 
răutate/ Și oarba neunire la Milcov și Carpați!/ 
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,/ 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați! 6. O 
mamă văduvită de la Mihai cel Mare/ Pretinde de 
la fii-și azi mână d-ajutor,/ Și blastămă cu lacrămi 
în ochi pe orișicare,/ În astfel de pericol s-ar face 
vânzători! 7. De fulgere să piară, de trăsnet și 
pucioasă,/ Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,/ 
Când patria sau mama, cu inima duioasă,/ Va cere 
ca să trecem prin sabie și foc! 8. N-ajunse 
iataganul barbarei semilune,/ A cărui plăgi fatale 
și azi le mai simțim;/ Acum se vâră cnuta în 
vetrele străbune,/ Dar martor ne e Domnul că vii 
nu o primim! 9. N-ajunse despotismul cu-ntreaga 
lui orbie,/ Al cărui jug din seculi ca vitele-l 
purtăm;/ Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor 
trufie,/ Să ne răpească limba, dar morți numai o 
dăm! 10. Români din patru unghiuri, acum ori 
niciodată/ Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!/ 
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată/ Prin 
intrigă și silă, viclene uneltiri! 11. Preoți, cu 
crucea-n frunte căci oastea e creștină,/ Deviza-i 
libertate și scopul ei preasfânt./ Murim mai bine-
n luptă, cu glorie deplină,/ Decât să fim sclavi 
iarăși în vechiul nost'pământ!”

Societatea contemporană traversează o 
criză de ordin economic, moral şi spiritual, 
caracterizată printr-o desacralizare tot mai 
accentuată. Cu toate acestea, românul nu şi-a 
pierdut speranţa, iar aspiraţia spre Dumnezeu nu 
s-a nimicit. Românul este creştin/fiu al lui 
Dumnezeu, românul este cetăţean onest al patriei 
pământeşti şi, în această dublă calitate, ştie să fie 
ospitalier, ştie să iubească, să respecte, să ierte, să 
ajute şi să fie tolerant, ştie să mărturisească 
adevărul. Românul este un om care în fiecare zi a 
vieţii sale se străduieşte să împlinească porunca 
Domnului Iisus Hristos: „Poruncă nouă vă dau 
vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am 
iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 
Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” 
(Ioan XIII; 34-35). Românul este un om care 
luptă  să  împl inească  Regula  de  aur  a 
creştinismului, enunţată tot de Iisus Hristos: 
„Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, 
asemenea şi voi faceţi lor” (Matei VII; 12). 
Având în vedere aceste considerente, fiecare 
român trebuie să simtă şi să spună: „Sunt 
mândru/fericit că sunt român!”
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Monumentul	Eroilor	din	Săuca,	
la	un	an	de	la	inaugurare

Prof.	univ.	dr.	Gheorghe	T.	POP
Dr.	Viorel	CÂMPEAN

   a sfârșitul lunii octombrie 2016, în 

Săuca, reședința comunei cu același nume din 

județul Satu-Mare, a avut loc ceremonia de 

dezvelire a Monumentului Eroilor căzuți la 

datorie în Primul și în al Doilea Război Mondial, 

în prezența unui mare număr de săucani localnici 

precum și trăitori acum în alte zone ale țării, a 

unor slujitori ai Bisericii Greco-Catolice, 

oficialități locale și județene, membri ai 

Asociaţiei Cultul Eroilor "Regina Maria”, filiala 

Satu Mare. Prin dezvelirea acestui frumos și 

impunător monument, în centrul satului, s-a 

înfăptuit intrarea în circuitul monumentelor 

istorice și a comunei Săuca, simbol al 

recunoștinței populației de aici pentru sacrificiul 

suprem manifestat de ostașii săi pe câmpul de 

luptă, pentru întregirea neamului românesc și 

eliberarea țării.
Realizarea acestui monument a fost 

posibilă datorită inițiativei și participării directe 

(financiar și ca execuție) a doi fii ai satului, 

Mircea Lețiu (Satu Mare) și Gh. T. Pop (Iași), în 

colaborare cu primarul comunei, Gheorghe 

Marian. Sperăm că asemenea fructuoase 

inițiative și colaborări să continue în viitor pentru 

afirmarea comunității locale, a memoriei 

înaintașilor și a spiritului civic.
În perioada premergătoare realizării 

monumentului s-au purtat discuții aprinse privind 

oportunitatea acestei acțiuni, cunoscând faptul 

că, din punct de vedere istoric, zona de nord-vest 

a țării era sub ocupație străină în ambele războaie 

mondiale, și, în consecință, s-au pus întrebările: 

pentru cine au luptat și s-au sacrificat înaintașii 

noștri săucani? Nu cumva acești eroi au luptat și 

împotriva propriilor frați români? Documentele 

istorice nu menționează lupte fratricide, deoarece 

autoritățile străine, care vremelnic ocupau atunci 

nordul Transilvaniei, au evitat asemenea lupte de 

teama fraternizării ostașilor. Așa cum se cunoaște 

foarte bine, mai ales din Primul Război Mondial, 

armata română, care a trecut Carpații în 

Transilvania, a fost întâmpinată cu multă 

simpatie și căldură de populația de aici, iar 

documentele istorice nu menționează lupte 

directe între armatele române și cele ale 

ținuturilor românești, vremelnic separate. Ostașii 

transilvăneni au fost trimiși să lupte mai ales pe 

frontul de est, împotriva Rusiei țariste, în Primul 

Război Mondial, și împotriva Uniunii Sovietice, 

apoi a Germaniei, în al Doilea Război Mondial.
Realizatorii monumentului din Săuca s-

au documentat, în ceea ce privește numele eroilor 

inscripționați pe soclu, din arhiva primăriei 

locale și din documentele aflate în posesia 

Bisericii Greco-Catolice din Săuca, nume care au 

fost acceptate și validate de Consiliul Local.
În viziunea autorilor, acesta a fost 

conceput ca un ansamblu monumental format din 

monumentul propriu-zis cu esplanada, suportul 

port-drapele, instalația de iluminat nocturn și 

parcul din jur. Acest parc urma a fi realizat de 

primăria locală, din fonduri proprii. Din păcate, 

după un an de la inaugurare, nu s-a mai făcut 

nimic, dar primarul promite realizarea și a acestui 

ultim obiectiv, fără a menționa însă un termen. Se 

pare că este adevărată acea vorbă care spune că 

este greu să ridici un monument, dar și mai greu 

este să îl întreții. 
Să sperăm că, până în anul jubiliar 2020, 

totul va fi în ordine. Ar fi păcat ca sărbătoarea 

scurgerii celor 800 de ani de la prima atestare 

documentară a localității Săuca să găsească 

monumentul neîngrijit!!
Dar, cum nădejdea moare ultima, pentru a 

încheia în mod optimist acest material, prezentăm 

mai jos câteva strofe din poezia citită la 

inaugurarea monumentului, avându-l ca autor pe 

fiul satului, Gh. T. Pop:

L
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V-am dat monument, să vi-l păziți

Ca pe-un lăcaș de cult!

Prin el curând veți fi vestiți

În toată lumea, mult.

Cu el eroii să-i slăvim,

Căci s-au jertfit sărmanii

Pentru ca noi liberi să fim

Și acum și în toți anii.

Cât va străluci sub soare,

Acest falnic monument,

Vom avea un mândru nume

Și-om răspunde aici prezent.

Dragi săucani, de-naltă gintă,

Nu lăsați să moară satul!

Aveți datoria sfântă

Să-l salvați, căci n-aveți altul.

Hai să dăm mână cu mână

Cei cu nume de săucani,

Să-nălțăm vatra străbună

Și-n prezent și peste ani!
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In	Memoriam:
Tudor	Buzianu,	eroul	de	la	podul	de	fier

Lt.	col.	(r)	Ioan	BĂLĂNESCU

     -a născut în localitatea Rătez, judeţul 
Gorj, fiind al treilea copil al familiei Buzianu, 
familie de ţărani mijlocaşi, oameni buni gospodari 
şi cu dragoste de copii. Cinstea, demnitatea şi 
dragostea faţă de natură, munca în familie de mic 
copil, l-au făcut ca să ajungă cetăţean de onoare în 
sat şi erou al ţarii.
 După terminarea şcolii primare din sat, a 
plecat la Craiova şi s-a angajat la fabrica de pâine 
„Traiul”, întâi ca muncitor în brutărie, apoi ca 
distribuitor la locuitorii din oraş. În fiecare 
sărbătoare venea în sat îmbrăcat „orăşeneşte”, cum 
nu era altul ca el, tocmea hora şi fetele se 
înghesuiau ca să ajungă lângă el în toiul acesteia.
 În anu1941 a fost încorporat la Regimentul 
18 Gorj din Târgu-Jiu împreună cu viitorii lui 
camarazi Ilie Bălănescu (fratele meu), Dumitru 
Năsărâmbă şi Gheorghe Roibu. Comandant de 
pluton le-a fost consăteanul lor, locotenent 
Gheorghe Bârnea. După perioada de instrucţie, au 
plecat pe front. Au trecut Prutul pe la Albiţa şi au 
pornit în ofensivă pentru eliberarea Basarabiei, 
care, după cum se ştie, conform pactului 
Ribbentrop-Molotov, a fost ocupată de sovietici cu 
un an înainte.
 Au înaintat cu succes, eliberând Basarabia. 
În loc să se oprească după îndeplinirea acestei 
sfinte misiuni, din cauza presiunii exercitate de 
către Hitler, au fost obligaţi să lupte mai departe 
pentru învingerea trupelor sovietice. Au înaintat 
victorioşi, dar cu multe jertfe, până la Cotul 
Donului. În bătălia de la Stalingrad au fost 
încercuiţi şi luaţi în masă prizonieri. După victoria 
de la Stalingrad, trupele sovietice au trecut în 
ofensivă, cauzând pierderi grele trupelor hitleriste 
şi aliaţilor lor.
 În lagărele de prizonieri, printre care era şi 
generalul Cambrea, datorită curajului şi dragostei 
de ţară, animaţi de dorinţa eliberării Transilvaniei, 
s-a organizat şi a luat fiinţă Divizia „Tudor 
Vladimirescu”, formată din cadre militare şi ostaşi 
prizonieri. Această divizie a fost dotată şi instruită 
cu sprijinul generalilor sovietici şi angajată în 
luptele pentru alungarea cotropitorilor, atât din 
fosta URSS cât şi de pe teritoriul ţării noastre. 
Obiectivul era eliberarea Transilvaniei şi a țărilor 
ocupate din Europa, prin înfrângerea hitleriste și 
hortyste.

 După cum mi-a relatat consăteanul meu 
Gheorghe Bârnea, care, datorită victoriilor la care a 
luat parte, a ajuns la gradul de colonel, iar după 
terminarea războiului a fost numit comandantul 
liceului militar din Câmpulung Moldovenesc, 
compania de cercetare pe care o comanda a fost 
detaşată la o divizie a trupelor sovietice, ca 
elemente de avangardă.
 În această companie s-a aflat şi grupa din 
care făcea parte caporalul Tudor Buzianu. A aflat 
despre el de la cei rămaşi în viaţă că, în timp ce 
executa cercetarea podului de cale ferată din Satu 
Mare, ca element de avangardă a trupelor sovietice, 
care înaintau pe malul drept al Someşului pentru 
eliberarea oraşului, a căzut răpus de gloanţe trase 
de către hortişti, care erau dispuşi prin tufişuri 
pentru a proteja trupele în retragere.
 Pe vremea când eu executam misiuni de 
spargere a blocurilor de gheaţă care ameninţau să 
rupă pilonii podului de fier, împreună cu regretatul 
meu camarad de muncă în statul major de Apărare 
Civilă din Satu Mare, colonelul Mădăras, am 
descoperit mormântul eroului necunoscut. 
Aşteptând să vedem efectul exploziilor care 
trebuiau să se producă în urma amorsării trotilului 
introdus în blocurile de gheaţă, am discutat despre 
acel mormânt.
 În anul 1944, colonelul Mădăras avea 18 
ani şi, împreună cu mama sa, lucrau în grădina pe 
care o aveau în proprietate pe teritoriul ştrandului. 
Pe la jumătatea lunii octombrie 1944, a venit la 
malul Someşului pentru un pic de odihnă. A stat de 
vorbă cu oamenii care lucrau pentru defrişarea 
stufărişului de pe proprietățile de atunci ale 
sătmărenilor. Spunea că după amiază au apărut 4 
militari în uniformă sovietică, doi pe partea 
dreaptă, doi pe partea stângă a Someşului, şi 
vorbeau între ei româneşte. Mai departe, fostul meu 
camarad povesteşte:

„Ne-au salutat şi pe noi în limba română şi 
şi-au continuat misiunea către pod. Am auzit 
împuşcături trase din tufăriş, ne-am speriat şi ne 
gândeam să fugim. Am auzit strigătul militarului 
căzut la pământ, care îndemna pe camarazii săi să-
i prindă pe hortişti. Cei din partea stângă a 
Someşului îl încurajau: Tudore, Buzianule, rezistă 
că venim să te salvăm!
 Au trecut podul şi cu pistoalele mitralieră, 

S
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i-au somat şi dezarmat pe hortişti şi i-au predat 
trupelor sovietice, care înaintau dinspre 
Mărtineşti.
 L-au ridicat pe camaradul lor, l-au oblojit, 
i-au ascultat îndemnul: „Înainte băieţi! Luptaţi 
pentru elibirarea ultimei brazde de pământ 
românesc! Nu vă pierdeţi vremea cu mine, plumbii 
mi-au pătruns în inimă şi nu mă mai voi reface.”
 Camarazii lui i-au rugat pe oamenii care 
erau de faţă să-l mângâie şi să-l încurajeze, apoi au 
plecat mai departe pentru îndeplinirea misiunii. 
Ostaşul a fost înmormântat în acest loc, dar acum 
nu mai are nici un semn de căpătâi. Se presupune 
că semnul de căpătâi, fiind din lemn, a fost pus pe 
foc de cei care îşi petrec vremea pe malul apei.”
  În timp ce aveam aceste discuţii, au venit 
două femei cu braţele încărcate cu flori şi crenguţe 
de merişori şi brazi pe care le-au aşezat pe mormânt 
şi au aprins lumânări. Pe una am recunoscut-o, era 
lucrătoare la OCL Alimentara, doamna Rodica 
Cuc. Ne-a prezentat-o şi pe prietena sa, doamna 
Ana Bota tot de la OCL Alimentara. Ne-au spus că 
de câte ori vin în zona de agrement, aduc flori şi 
lumânări la mormânt.
 De Ziua Armatei din anul 2012, s-a 
organizat ceremonia comemorări acestui erou, care 
are acum un mormânt modern datorită domnului 
colonel în rezervă Voicu Şichet, care l-a reamenajat 
prin Asociaţia Civică Tempora, punându-i şi o 
piatră de căpătâi cu inscripţia „Erou Necunoscut 
Octombrie 1944”. Ulterior, cu sprijinul şi 
implicarea conduceri Colegiului Naţional 
„Doamna Stanca”, director doamna Anamaria 
Maruşca şi doamnele profesoare de istorie Maria 
Govor ş i  Gabriela  Si laghi ,  precum şi  a 
preşedintelui comitetului de părinţi Gabriel Batori, 
s-au realizat şi alte lucrări de punere în valoare a 
mormântului.
 Biroul executiv al A.N.C.E. „Regina 
Maria", filiala Satu Mare, preşedinte lt. col. (r) 
Zorin Platec, a încredinţat acest mormânt pentru 
îngrijire cercului Cultul Eroilor din acest colegiu. 
La solemnitate au participat cadre militare active şi 
în rezervă, pensionari, elevi şi studenţi din Satu 
Mare.
 În timpul solemnităţii, am fost abordat de 
studenta Varga Camelia de la Universitatea Vasile 
Goldiș, spunându-mi că bunicul ei a participat la 
înmormântarea acestui erou în octombrie 1944. I-
am luat adresa şi m-am deplasat la bunicul său, 
pensionarul Iacob Boje din Prilog Vii, comuna 
Oraşu Nou. Despre interviul cu acest martor ocular 
am scris în articolul apărut în numărul 1(14) din 
martie 2013 al acestei reviste, dânsul relatându-mi, 

printre altele, că eroul se numeşte Tudor şi că în 
agonia morţii îşi încuraja camarazii să-l răzbune. 
Până şi-a dat ultima clipă din viaţă, i se mişca 
limba, vrând să spună ceva important, dar nu mai 
putea vorbi. Mai mult, el i-a ţinut lumânarea 
aprinsă pe care au adus-o locuitorii  din 
împrejurimi. 

Ulterior, i-am relatat fratelui acestui erou, 
Petre Buzianu, despre mormântul de la Satu Mare. 
Cu lacrimi care i-au oprit graiul, mi-a mulţumit,  
dar regretă că nu se poate deplasa la Satu Mare, 
fiind înaintat în vârstă şi bolnav. 
 Au venit câţiva cetăţeni mai tineri, printre 
care Ioan şi Virgil Berci, care m-au rugat să îi duc la 
mormânt. Ei au relatat cetăţenilor faptele de eroism 
săvârşite de Tudor Buzianu, fiu al satului Rătez. În 
fiecare zi de sărbătoare, ei se roagă în biserică 
pentru el şi vor păstra veşnic în memorie amintirea 
lui. Până atunci, el era considerat în sat ca dispărut, 
după cum li s-a comunicat părinţilor în acea vreme.
 Noi, sătmărenii, avem satisfacţia că relativ 
îl cunoaştem. Adevărul absolut este că, cetățeanul 
Tudor Buzianu a murit pe front, luptând atât în est 
cât şi în vest, contribuind la eliberarea Basarabiei şi 
Transilvaniei. Dacă este el sau altcineva îngropat 
pe digul Someşului nu putem fi absolut siguri, 
cercetările noastre bazându-se doar pe relatări ale 
unor martori, copii la acea vreme, fără să existe 
documente şi probe certe în acest sens
 Membrii cercului Cultul Eroilor de la 
Colegiul Naţional Doamna Stanca, printre care 
Maris Evelin, azi studentă la facultatea de drept din 
Cluj-Napoca, Freud Ştefan, azi student în 
Germania, Sergiu Pop, Tropotei Darius şi alţii care 
nu mai sunt elevi, vin la acest mormânt şi sunt 
mulţumiţi pentru faptul că, atunci când au fost 
membri ai cercului Cultul Eroilor, au învăţat să-i 
cinstească pe eroi şi să-și iubească ţara.
 La rândul său, doamna Rodica Cuc, 
membră în conducerea Asociaţiei Judeţene a 
Pensionarilor Satu Mare, nu pierde nicio ocazie de 
a participa la comemorări, împreună cu doamna 
profesoară Livia Haidu, fosta sa colegă de muncă 
Ana Bota şi alţi pensionari. Periodic, când vin în 
zona de agrement, pun flori şi aprind lumânări la 
acel mormânt, aşa cum face frecvent şi familia 
Radu de pe strada Florilor.
 Î n  f i e c a r e  a n ,  s ă t m ă r e n i i  v i n  s ă 
comemoreze acest ostaş căzut pe malul Someşului, 
aduc flori şi aprind lumânări, pentru că acest fiu al 
României, că o fi Tudor Buzianu sau altcineva, şi-a 
câştigat acest nemuritor titlu de EROU, care, la o 
vârstă fragedă (numai 25 ani), şi-a dat viaţa pentru 
eliberarea ultimei brazde de pământ românesc.
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Cercul		„Cultul	eroilor	-	Regina	Maria	”	
din	Colegiul	Național	„Doamna	Stanca”

Prof.	Maria	GOVOR

     espectând tradiția din ultimii ani, în luna 
octombrie, elevii claselor a IX-F, sub îndrumarea 
doamnei profesor Gabriela Silaghi și a XII-a B,  
coordonați de doamna profesor Maria Govor, de la 
Colegiului Național „Doamna Stanca”, au derulat  
activități în cadrul Cercului  „Cultul eroilor – Regina 
Maria”, pentru a marca Ziua Armatei Române și 
împlinirea  unui secol de la sângeroasele bătălii de la 
Mărăști, Mărășești, Oituz. S-a realizat o expoziție 
fotografică, însoțită de un colaj cu texte și poezii, 
pentru a evoca jertfa soldaților români în marile 
conflagrații.  În semn de recunoștință, elevii au depus 
coroane la Mormântul Eroului Necunoscut aflat pe 
digul Someșului și la mormântul generalului Victor Popescu din cimitirul de lângă Gara Satu Mare. 
Elevii clasei a XII-a B, Varga Antonia, Macarie Anamaria, Varodi George Alexandru, Stanciu Andrea, 
Einholț Cristina au prezentat scurte comunicări despre evenimentele care au marcat vara anului 1917 și 
toamna anului 1944. Personalitatea Reginei Maria a fost evocată cu o mare sensibilitate de către eleva 
Macarie Anamaria. Prin bunăvoința domnului Voicu Șichet, sunt publicate în revista Eroii Neamului 
două articole inspirate din referatele prezentate în cadrul activităților menționate. Mulțumim tuturor 
colaboratorilor care ne-au onorat cu prezența.

    ăzboiul cel Mare sau Războiul 
Națiunilor a fost un conflict militar de dimensiuni 
mondiale. El s-a desfășurat între 28 iulie 1914 și 
11 noiembrie 1918.
 În iarna anului 1916 și primăvara anului 
1917, sub o nouă conducere militară (generalii 
Prezan, Cristescu, Grigorescu, Averescu, 
Văitoianu) și cu sprijinul substanțial al Misiunii 
Militare Franceze, conduse de generalul 
Berthelot, armata română a fost reorganizată și 
instruită pe baze moderne, adaptate cerințelor 
războiului. Luptele au continuat în 1917, 
Moldova rămânând neocupată de inamici. După 
ce au reușit să rupă frontul austro-ungar la 
Mărăști, avansarea trupelor ruso-române a trebuit 
să fie oprită. 
 Bătălia de Mărăști a fost prima din marile 
bătălii desfășurate pe teritoriul României în 
timpul campaniei anului 1917. A avut loc între 22 

iulie și 1 august 1917, fiind concepută ca o 
operațiune ofensivă pe o direcție secundară. Ea 
trebuia să se desfășoare concomitent cu 
operațiunea principală, de la Nămoloasa, însă s-a 
renunțat la aceasta între timp. În bătălia de la 
Mărăști au participat 56 de batalioane, 14 
escadrone și 50.000 de oameni în cadrul Armatei 
2. Ea s-a încheiat cu victoria forțelor române, care 
au eliberat peste 30 de localități.
 Bătălia de la Mărășești a reprezentat o 
serie de acțiuni militare complexe desfășurate pe 
frontul român în perioada 24 iulie/ 6 august- 6 
august/ 19 august 1917 în zona Vrancei, spațiul 
dintre râurile Siret - Putna și aliniamentul 
Muncelu-Mărășești. Bătălia a avut ca rezultat 
eșecul ofensivei germane și stabilizarea frontului 
de luptă până la sfărșitul conflagrației. Prin durată 
și proporții, a fost cea mai mare bătălie de pe 
frontul românesc din Primului Război Mondial.

1917	–	PE	AICI	NU	SE	TRECE

R

R



19

 Bătălia de la Oituz s-a desfășurat între 26 
iulie/ 8 august- 9/ 22 august 1917și a avut loc 
concomitent cu bătălia de la Mărășești. Acțiunile 
militare s-au derulat în două etape. Ambele au 
reprezentat lupte duse pentru respingerea 
încercărilor forțelor Grupului German de a 
pătrunde în valea Trotușului. Planul general al 
Puterilor Centrale prevedea străpungerea apărării 
trupelor româno-ruse pe valea Oituzului, cu 
scopul de a face joncțiunea cu trupele aflate sub 
comanda lui Mackensen. Trupele lui Mackensen 
își începeau ofensiva pe valea Siretului, ofensivă 
care a  fost contracarată în bătălia de la Mărășești.
 Campania militară a anului 1917 a fost 
una de succes reușindu-se, în faza inițială, 
înfrângerea trupelor Puterilor Centrale în 
bătăliile menționate anterior. Planificatorii 

români intenționau să dezvolte această ofensivă, 
dar izbucnirea revoluției bolșevice a dus la 
abandonarea planurilor și trecerea, din nou, la 
defensiva strategică. 
 Situația pe frontul de est a evoluat într-un 
mod negativ, astfel încât, după ce Rusia a încheiat 
pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, 
România a fost nevoită să ceară armistițiu prin 
Pacea Punică. Refuzul regelui Ferdinand I, a 
făcut posibilă reânceperea ostilităților în ultimele 
două zile alea războiului. Astfel, România s-a 
situat în tabăra învingătorilor în cadrul 
Conferinței de Pace de la Paris. Prin acest statut a 
fost posibilă realizarea Marii Uniri din anul 1918.

     elația dintre macii roșii și sângele vărsat 
este ușor de identificat, în special din cauza 
culorii. Dar există și un alt detaliu: macului îi 
place terenul degradat. Acest lucru a fost observat 
deja în secolul al XIX-lea, când, în timpul 
războaielor napoleoniene, pe terenul unde au fost 
așezați soldații morți, au crescut mulți maci de 
culoare roșie. Câțiva ani mai târziu, în 1914, în 
nordul Franței și în Flandra, după Primul Război 
Mondial, medicul militar canadian John McCrae 
a observat și a descris poetic macii roșii. Poemul 
lui, „In Flanders Fields”, este bine cunoscut și-n 
zilele noastre. În mod special, macii au fost aleși 
pentru a portretiza sacrificiul neprețuit al 
colegilor săi morți. De atunci, macul a devenit un 
simbol al celor care au murit în Primul Razboi 
Mondial și în războaiele ulterioare. Macii din 
plastic folosiți pentru pomenirea victimelor de 
război sunt creați de franțuzoaica Guerin. Unele 
țări, cum ar fi Africa de Sud și Republica Malta, 
această zi au numit-o „Ziua de mac”.

În anul 1933 uniunea de cooperare a femeilor 
a prezentat un mac alb, care avea să devină un 
simbol de pace, marcând sfârșitul tuturor 
războaielor. Aceste plante albe au fost purtate în 
ziua Armistitiului, ziua care mai târziu a devenit 

duminica de amintire a războiului. Legiunea 
Regală Britanică nu a recunoscut niciodată acest 
simbol, uneori considerat chiar o ofensă adusă 
macului roșu. Deși macii albi nu au afectat în 
vreun fel comemorările celor uciși în războaiele 
majore, mulți veterani au considerat că aceasta ar 
putea afecta simbolul macilor roșii, aceștia 
simbolizând sângele vărsat. Unele femei și-au 
pierdut în unele instanțe locurile de muncă pentru 
simplul fapt că au îndrăznit să poarte macul alb în 
locul celui roșu. Macii albi, totuși, au fost învinși, 
iar astăzi nimeni nu-și amintește de ei. 

În anul 1918, în luna a unsprezecea 
(noiembrie), în a unsprezecea zi la ora unsprezece 
s-a oprit războiul în toată Europa. Acest lucru s-a 
întâmplat după patru ani de lupte continue. 
Marele Război s-a încheiat. În dimineața zilei 
respective, într-un vagon de cale ferată, în 
pădurea „Compiegne” din Franța, a fost semnat 
un armistițiu, iar după șase ore, exact la ora 11, a 
fost declarat sfârșitul războiului în mod oficial.

Prima zi de comemorare a victimelor de 
război a fost sărbătorită în anul 1919 în Marea 
Britanie și în țările din „Commonwealth”-ul 
britanic. Sărbătoarea inițială a fost numită „Ziua 
Armistițiului” pentru evocarea evenimentelor 

Varga Antonia
cl. XII-B

Macul	-	floarea	jertfei	și	a	recunoștinței	

R
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din anul anterior. După sfârșitul celui de Al Doilea 
Război Mondial, în anul 1945, Ziua Armistițiului 
a fost redenumită Ziua Memoriei.

În luna mai a anului 1919, în ziarul „London 
Evening News”, jurnalistul australian Edward 
George Mierea a publicat un articol în care a fost 
menționată propunerea de reculegere timp de 

două minute pentru a-i onora pe cei morți în 
timpul Primului Război Mondial. Acest mesaj a 
fost transmis regelui George al V-lea. Se pare că 
regelui i-a plăcut ideea pentru că imediat a fost 
emis ordinul privind tăcerea timp de două minute: 
„Orice mișcare trebuie să se oprească și la 
momentul tăcerii să se concentreze toate 
gândurile pentru comemorarea respectuosă a 
victimelor războiului”.

În Regatul Unit, sub patronajul reginei 
Elisabeta a II-a, în fiecare 11 noiembrie, 
indiferent de ziua săptămânii, cu simbolul jertfei- 
floarea de mac, la rever, în toate instituțiile 
publice, pe străzi, cetățenii regatului, păstrează un 
moment de reculegere în semn de recunoștință 
pentru sângele vărsat pentru pace și libertate.

Oh, voi ce dormiți în câmpia Flandra,
Dormiți dulce – să vă ridicați din nou.
Am prins torța ce ați aruncat-o
Și ținând-o sus, păstrăm credința
Alături de toți ce-i morți.
Prețuim și macul roșu,

Iar astăzi torța și Macul Roșu
Noi le purtăm în onoarea morților căzuți.
Nu vă temeți, deoarece moartea nu are să ne fie în zadar
O să vă-nvățăm lecția ce-o purtăm
Cu noi, în câmpul Flandra. 

                                         

                                                      Moina Michael, 1918

Vom	păstra	credința

Varodi George Alexandru
cl. XII-a B

Ce crește pe câmpuri unde curajul a condus.
Pare să spună cerurilor
Că sângele eroilor nu va să se fi dus,
Dar adaugă strălucire prea roșiei flori,
Ce în fața morții înflorește,
În câmpia Flandra.

                                         
traducere din franceză: 
Varodi George Alexandru
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Simion	Retegan,	Luptând	pe	două	fronturi.	
Memorandistul	Vasile	Lucaciu,	Editura	Argonaut,	

Cluj-Napoca,	2016,	553	pagini.
-	recenzie	-	

Ion	CÂRJA,	conf.	univ.	dr.
Universitatea	Babeş-Bolyai

Facultatea	de	Istorie	şi	Filosofie

    ntre personalităţile de excepţie ale naţiunii 
române din epoca modernă se numără în mod 
indiscutabil părintele Vasile Lucaciu, „Leul de la 
Şişeşti”, o figură care a contribuit în mod 
hotărâtor la evoluţiile mişcării naţionale a 
românilor ardeleni din decenile premergătoare 
Primului Război mondial, la fortificarea Bisericii 
Greco-Catolice românești și, nu în ultimul rând, 
la pregătirea și realizarea Marii Uniri. Astfel, un 
asemenea personaj istoric, care a stârnit încă din 
epocă aprecierea celor care-l admirau și îl iubeau 
și, respectiv, ura celor care-l detestau și care n-a 
fost ocolit de atenția istoricilor, se prezintă și 
astăzi, la un veac de la evenimentele care i-au 
încununat strădaniile, proaspăt, interesant și 
ofertant ca subiect de studiu. Așa se face că la o 
sută de ani de la trecerea Carpaților de către 
„batalioanele române”, istoricul clujean Simion 
Retegan dă la iveală o monografie dedicată lui 
Vasile Lucaciu, o contribuţie care în actualul 
stadiu al cercetării temei se dovedeşte a fi cea mai 
completă şi mai consistentă sub raportul 
contribuţiei documentare pe care o propune.

Simion Retegan, cercetător ştiinţific 
principal la Institutul de Istorie „George Bariţiu” 
al Academiei Române din Cluj-Napoca, a onorat 
de mai bine de cinci decenii istoria românilor 
ardeleni în veacul al XIX-lea, dedicându-i studii, 
cărţi, analize temeinice, care vor rămâne ca 
repere ale scrisului istoric de la noi. Fie că s-a 
ocupat de lucrările Dietei de la Sibiu din anii 
experimentului neoliberal, de George Bariţ „şi 
contemporanii  săi”,  de satul  românesc 
transilvănean „ctitor de şcoală”, de şcolile 
confesionale române care fiinţau „în umbra 
clopotniţelor” bisericilor de lemn, Simion 

Retegan s-a ilustrat ca un studios neobosit al 
arhivelor şi a adus la lumină contribuţii 
documentare masive cu care a îmbogăţit 
istoriografia şi cultura românească. 

Lucrarea pe care o prezentăm a apărut anul 
trecut, 2016, la editura Argonaut şi, în privinţa 
conţinutului, este structurată pe opt capitole, 
precedate de consideraţiile introductive din 
Cuvântul înainte, iar la final avem Anexele 
documentare, Indice de persoane şi Indice de 
localităţi. Lectura cărţii ne relevă dimensiunile 
travaliului ştiinţific care a precedat-o, îndelunga 
zăbavă asupra documentului arhivistic, dăruirea 
şi priceperea cu care autorul a alcătuit un întreg 
din noianul de informaţii avute la îndemână. În 
cele câteva consideraţii pe care le includem în 
prezentarea de faţă, dorim să scoatem în evidenţă 
„punctele tari” ale cărţii, elementele de conţinut 
care-şi evidenţiază de la sine importanţa şi 
valoarea. Astfel, volumul semnat de Simion 
Retegan aduce, după cum am afirmat mai sus, o 
foarte bogată contribuţie documentară la 
studierea activităţii publice a preotului şi 
luptătorului naţional Vasile Lucaciu. Este vorba 
de fonduri arhivistice de cea mai mare relevanţă 
pentru studierea temei propuse, aflate la noi în 
ţară, precum fondul Episcopia Greco-Catolică de 
Gherla de la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor 
Naţionale, fondul Mitropolia Română Unită 
Blaj-Cabinetul Mitropolitului, păstrat la 
Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, 
fondul Gheorghe Pop de Băseşti de la Biblioteca 
Centrală Universitară din Cluj-Napoca, fondul 
documentar de la Muzeul Naţional al Unirii din 
Cluj-Napoca, precum şi de documentaţia de la 
Arhiva Congregaţiei pentru Biserici Orientale 
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din Roma, esenţială pentru înţelegerea procesului 
lui Lucaciu cu episcopul său diecezan Ioan Szabó 
de la Gherla. Informaţia inedită pe care o aduce 
lucrarea se regăseşte atât la nivelul reconstituirii 
şi argumentaţiei textului, cât şi sub forma unor 
documente inextenso, cele referitoare la procesul 
disciplinar al lui Vasile Lucaciu, plasate în anexă.

În al doilea rând, volumul semnat de Simion 
Retegan este cel mai complet studiu monografic 
despre Vasile Lucaciu, din câte încercări 
istoriografice au curtat până în prezent acest 
subiect. Lucrarea survine după un şir lung de 
scrieri care l-au vizat pe părintele Lucaciu, texte 
şi autori pe care Simion Retegan le citează în mod 
explicit şi subliniază faptul că i-au fost utile în 
cercetarea pe care a întreprins-o. Reţinem, în 
această ordine de idei, câteva nume care au 
ilustrat istoriografia mai veche sau 
mai nouă, dedicată personajului pe 
care îl avem în vedere: Augustin 
Iuga,  Valeriu Achim, Aurel 
Socolan, Blaga Mihoc, Liviu 
Botezan, Ion Iacoş. În condiţiile în 
care studierea acestei personalităţi 
s-a concentrat în mod prevalent pe 
activitatea luptătorului naţional 
Vasile Lucaciu, Simion Retegan 
lărgeşte considerabil perspectiva 
şi face loc, în restituirea pe care o 
propune, preotului, activităţii sale 
în plan bisericesc. Aceasta este un 
merit esenţial al lucrării, faptul că 
se prezintă ca o monografie care 
recuperează latura ecleziastică a personajului 
studiat şi în acest sens trebuie spus că procesul 
contra episcopului Szabó este de departe o 
contribuţie dintre cele mai valoroase, meritul 
profesorului Retegan fiind acela de a reconstitui 
în premieră acest aspect al biografiei lui Lucaciu 
şi de a publica şi documentaţia aferentă. Sunt 
sugestive în acest sens cele spuse de autor în 
consideraţiile introductive ale lucrării: „S-a scris 
însă incomparabil mai puţin despre preot, părinte 
al tuturor românilor, cum a fost numit. Şi aproape 
nimic despre marele proces canonic pe care 
acesta l-a avut cu Ioan Szabó, episcopul său, 
proces început, deloc întâmplător, concomitent 
cu Memorandul, dezbătut timp de aproape 12 ani, 

trecut de pe rolul instanţelor greco-catolice 
româneşt i  pe acela al  Congregaţiei  de 
Propaganda Fide, decis de mai multe prin sentinţe 
definitive, reluat prin repetate contestaţii în 
anulare-de patru ori de către prelat, odată de către 
preot-, purtat de acesta din urmă împtriva unui 
întreg aparat ecleziastic diecezan” (pag. 7).

Lucrarea îl reconstituie, astfel, pe omul 
public „care a fost Lucaciu, atât ca preot cât şi ca 
politician”, dar oferă în acelaşi timp o panoramă 
extinsă a activităţii sale, o reconstituire în care 
regăsim activitatea bisericească şi culturală a 
preotului, profesorului şi publicistului Vasile 
Lucaciu, bogata şi prodigioasa sa implicare în 
lupta politico-naţională, rolul său în mişcarea 
memorandistă, activitatea desfăşurată ca 
parlamentar al PNR la Budapesta, pe aprigul 

l u p t ă t o r  p e n t r u  î n f ă t u i r e a 
României Mari, în Vechiul Regat 
după 1914, în Italia şi Statele 
Un i t e  a l e  Amer i c i i  pen t ru 
susţinerea Marii Uniri, la sfârşitul 
conflagraţiei mondiale. Această 
dimensiune amplă şi complexă a 
cercetării face ca din volum să nu 
lipsească nici un aspect relevant 
din activitatea celui care a fost 
slujitorul Bisericii şi corifeul 
naţional Vasile Lucaciu.

Dorim să remarcăm la sfârşit, 
d a r  n u  î n  c e l e  d i n  u r m ă , 
actualitatea personalităţii lui 
Vasile Lucaciu şi a mesajului pe 

care ni-l poate oferi nouă, românilor trăitori în 
veacul XXI. Avem de-a face cu o credinţă 
puternică în valoriloe religioase pe care le-a slujit 
şi în idealul naţional pe care l-a urmat, dublată de 
o disponibilitate şi de o forţă de transpunere a 
cuvântului în faptă care-l face cu adevărat unic pe 
Vasile Lucaciu. Astăzi, când suntem copleşiţi la 
nivelul vieţii publice de o prestaţie a elitelor 
politice care excelează prin mediocritate şi 
neprofesionalism, de relativism moral şi de o 
nonselecţie a valorilor, realizăm că apariţia unei 
personalităţi de forţa şi anvergura lui Vasile 
Lucaciu ar echivala cu o adevărată renaştere, cu o 
adevărata regăsire de sine a poporului român.
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      a 28 noiembrie, comemorăm 95 de ani de 
la trecerea în eternitate a Părintelui Doctor Vasile 
Lucaciu. De aceea, am considerat că este nimerit 
să prezint în cele ce urmează modul în care au fost 
surprinse în presa sătmăreană a vremii decesul și 
înmormântarea marelui patriot și luptător pentru 
Unire, născut pe mealeagurile noastre.

În ziarul Satu Mare nr. 96, de miercuri, 29 
noiembrie 1922, în articolul „Moartea părintelui 
Vasile Lucaciu”, se precizează : „Marți dimineața 
la orele 2, a încetat din viață marele luptător 
național, părintele Vasile Lucaciu. Este aproape 
un an de când obosit și răpus de boală, cu inima 
frântă de durere, nu a părăsit patul suferințelor. 
Prin moartea lui pierdem pe unul din cei mai mari 
luptători naționali, care întreaga viață nu a avut 
alt crez decât acela de a se jertfi cu totul pe altarul 
patriei. Vremurile viitoare vor arăta adevărata și 
marea personalitate a celui ce s-a îndreptat către 
pușcărie, unde l-au aruncat de atâtea ori dușmanii 
neamului. De atunci până la ultima bătaie a 
inimii, nu a avut o clipă de răgaz. Suflet 
zbuciumat de grijile și soarta neamului, a știut să 
ție trează conștiința națională prin vorba sa 
sonoră și blândă de apostol, străbătută de cea mai 
puternică simțire. Sufletul lui se ridică la cer că 
lasă pentru vecie împlinit idealul pentru care a 
trăit. Marile serbări de Vineri, 1 Decembrie, vor fi 
cel mai potrivit și sublim prinos cu care va fi 
condus la lăcașul de veci de întreaga nație.”

În ziarul Satu Mare nr. 97, de duminică, 3 
decembrie 1922, în articolul „Părintele Vasile 
Lucaciu”, A. Davidescu scrie : „S-a dus și el de pe 
lumea aceasta. În camera îndoliată i-am văzut 
chipul supt de fiorii morții. Luptătorul pentru 
cauza sfântă a neamului său, s-a dus dintre cei vii. 
O mângâiere îi va lumina spiritul pe lumea 
cealaltă, unde este purtat de necunoscut: A trăit 
clipele când idealul național visat s-a înfăptuit. 
Preotul purtat prin închisorile Ungariei, și-a 
închis ochii pe vecie, însă în urma să se ridice 
triumfătoare cauza pentru care a luptat. Puțini 
eroi au luptat atât cât defunctul Lucaciu, dar mai 
puțini sunt acei, care au avut norocul să vadă 
roadele acelei lupte. De obicei ei se sting în toiul 
frământărilor; dr. Lucaciu însă a supraviețuit 

clipelor de entuziasm și de bucurie ale Poporului 
Român. Odihnească în pace acela ce a fost 
părintele Vasile Lucaciu! Poporul Român îi va 
păstra veșnic memoria. Istoria va demonstra 
viitoarelor generații imensa sa personalitate. 
Secolele îi vor purta numele și în galeria 
luptătorilor pentru întregirea Neamului Român, 
el va lua locul de frunte. Odihnească în pace !”

Tot în același număr de ziar, în articolul 
„Transportarea părintelui Lucaciu la Șișești”, se 
menționează : „Cu un tren special a sosit în 
localitate domnii miniștri I. Brătianu și Moșoiu. 
Se mai aflau în Satu Mare domnii Octavian Goga, 
Pop Cicio, Trancu-Iași și vicepreședintele 
corpurilor legiuitoare. S-au depus coroane din 
partea Consiliului de miniștri,  Partidul 
Poporului, Cercul Tehnic și Camera deputaților. 
În fața catafalcului depus în biserica română, 
după oficierea serviciului creștinesc P. S. S. 
Episcopul Frențiu a ținut o cuvântare în care a 
arătat meritele părintelui Lucaciu. Domnul Ion 
Brătianu, după ce vorbește de luptele naționale 
duse de către defunctul părinte, îl decorează cu 
Coroana României. Domnul Octavian Goga, 
printr-o vorbire care smulge lacrimi, povestește 
cum a cunoscut pe părintele Lucaciu. În cele mai 
ideale culori zugrăvește figura nepătată de nici o 
ambiție sau ură personală. Părintele Lucaciu – 
spune domnul Goga – stă deasupra noastră prin 
marea sa personalitate și prin setea sa după sfânta 
dreptate. Din partea Partidului Național a vorbit 
domnul Pop Cicio, fost ministru, care de 
asemenea descrie sufletul bun, dar în același timp 
plin de energie al decedatului. Domnia sa a depus 
o frumoasă coroană. Cel din urmă a vorbit 
domnul Trancu-Iași din partea Partidului 
Poporului.  Cortegiul a pornit spre gară unde cu 
un tren special sicriul a fost transportat la Șișești, 
unde va avea loc înmormântarea. Străzile pe unde 
a trecut cortegiul, erau îndoliate. Unități din 
regimentul 82 Infanterie au dat onorurile 
militare. Muzica militară cânta marșuri funebre. 
O lume imensă a condus cortegiul funerar până la 
gară. Miniștrii vor merge la Șișești pentru a-i 
depune câteva coroane pe mormânt. S-a mai 
depus o coroană din partea societății „Astra”. 

95	de	ani	de	la	trecerea	în	eternitate	
a	Părintelui	Vasile	Lucaciu

Ing.	Mircea	PÎRLEA
				Biblioteca	Judeţeană	Satu	Mare

L
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Alte societăți și admiratori au depus numeroase 
coroane.”

În numărul 98 din ziarul Satu Mare, de 
miercuri, 6 decembrie 1922, sub titlul „Părintele 
dr. Vasile Lucaciu”, generalul A. Butunoiu 
consemnează : „Un munte s-a prăbușit, un munte 
cu creștetul plin de zăpadă, dar care se înalță 
mândru în sus, printre nori, pentru a ajunge până 
la soare ce îl împodobea cu o aureolă de raze 
luminoase. Este uriașul neamului, Vasile 
Lucaciu, care azi a plecat dintre noi; e acel suflet 
extraordinar, acea inimă incomparabilă, acel glas 
de bronz care timp de o jumătate de veac a răsunat 
ca o trâmbiță de alarmă în toate colțurile lumii, 
când cerând dreptul la viață liberă a unui popor 
oprimat, arătând că în această lume mare și 
frumoasă trebuie să se găsească un colțișor și 
pentru poporul român. Plecând din modestul sat 
Șișești, de la o umilă catedră de religie, a devenit 
repede apostolul cuvântului Domnului și timp de 
o jumătate de veac ne-a încălzit sufletele, la focul 
speranțelor împlinirii unui vis măreț, vis pe care a 
avut norocul să-l vadă realizat. În această uriașă 
luptă a avut mult de suferit, dar nici suferințele, 
nici durerile nu au putut să-l clintească de la calea 
dreaptă și luminoasă ce își croise, nu a putut abate 
pe acest falnic stejar care a mers înainte cu 
credința în Dumnezeu, după cum mergeau vechii 
martiri ai creștinismului, a mers înainte spre acel 
sfînt ideal care era al nostru al tuturor: unitatea 
națională a românilor.

A fost greu drumul, pe un drum plin de stânci 
ascuțite sau prăpăstii înfiorătoare pe care Vasile 
Lucaciu l-a străbătut fără șovăire, lăsând însă în 
colțurile stâncilor bucăți rupte din inima lui.

L-am văzut cu toți în Satu Mare, în clipa 
solemnă când a fost instalat în modesta parohie 
din acest oraș; l-am văzut emoționat când ne citea 
sfânta evanghelie, pe când din ochi îi curgeau 
lacrimi, el care nu se emoționase niciodată în fața 
tribunalelor și nu plânsese în fundul temnițelor. A 
fost un moment solemn, un moment înălțător 
pentru noi toți, când am văzut pe acest titan 
plângând, pe când sufletul lui i se topea într-un 
duios noian de sentimente.

Opera lui Vasile Lucaciu nu poate să fie 
cunoscută, pentru că el a fost prea aproape de noi, 
a fost prea mare, ca să-l putem înțelege, să-l 
putem cuprinde cu ochii; iar sufletul lui a fost 
prea luminos ca să putem judeca puterea și tăria 
sentimentelor ce clocoteau tumultuos în el ca într-
un vulcan, sentimente care țâșneau în fâșii de 
lumină ce încălzeau și luminau necontenit 

sufletele noastre.
Vor trece anii și numai istoria va putea descrie 

această operă gigantică a lui Vasile Lucaciu, 
numai istoria rece și neînduplecată va putea cerni 
și dărâma iluzii trecătoare pe care numai oamenii 
reușesc a le face în jurul numelui lor, oameni care 
vor fi dați lesne uitării, iar Lucaciu va fi aranjat în 
cadrul luminos ce i se cuvine. Moartea l-a luat 
tocmai când aveam mai mare nevoie de el, tocmai 
când începe o nouă luptă pentru a ne duce pe calea 
unirii sufletești, noi fiii așa de îndărătnici.

Astăzi acel care a fost părintele Lucaciu, 
pornește dintre noi spre locuința de veci, în satul 
Șișești, umil sat, necunoscut, ascuns în sălbatice 
dar fermecătoare plaiuri, merge în acel sătișor de 
unde istoria va depăna fir cu fir tot ce a împlinit el 
o viață întreagă, de unde va desprinde cuvinte și 
învățături de evanghelie pe care le va trece în 
cărțile ei, iar pe el îl va aranja alături de marii 
apostoli, de marii martiri ai neamului, unde va 
rămânea în veci după cum în veci va rămâne în 
inimile noastre.”

Cuvinte frumoase rostește în același număr de 
ziar, Alexandru Mandea, consilier la Curtea de 
Apel Oradea Mare, în articolul „Cel care s-a 
dus...”: 

„Când într-o seară superbă, se ofilește o 
floare, prețioasă prin raritatea ei, se trezește în 
suflet o senzație de nostalgie duioasă. Într-o 
pădure seculară, priveliștea stejarului bătrân 
doborât de trăznet, te cutremură de înfiorarea 
gândului nimicniciei vieții pământești. Se 
deslipește de sânul unei familii, un vlăstar plin de 
minte și vlagă, se umple inima de jale.

Dar, când din atmosfera unui întreg neam, 
întregit de o clipă, se dezrădăcinează, una câte 
una, figuri simbolice de credință și de biruință, 
sufletele noastre, podidite de lacrimi și copleșite 
de durere, se apleacă umile și rugătoare, înaintea 
Dumnezeirii.

Zi cu zi, se adâncește durerea noastră. Căci zi 
cu zi, se întunecă o lumină, se stinge o stea; moare 
o energie, se îngroapă o nădejde...

Ar părea că misterul unei mâini răzbunătoare, 
vrăjmașe, frământă frunțile noastre, dacă o lege 
fizică nebiruită n-ar desluși fenomenul zguduitor 
de dureros.

După generațiunea creatoare a statului român 
politic și cultural, generațiunea lui Brătianu, 
Kogălniceanu, Golescu, Maiorescu și atâția alții, 
prefăcută în pulbere de aur, ne părăsește acum 
făuritorii idealului de unitate națională, sufletele 
zămislite în aluatul zeilor, mințile aprinse de 
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scânteia divină, energiile răscolitoare de idealuri 
și credință, visătorii și eroii. Între aceștia este și 
părintele Lucaciu.

Cine din cei de dincolo de Carpați, n-a simțit 
tresărirea de admirație frățească, unii mai 
sceptici, un fior de învioirare de câte ori ne 
împărtășeam istoria luptelor lui Lucaciu, pentru 
zdrobirea zăgazurilor ce înăbușeau izbucnirea 
vieții românești, pe un pământ secular român ? 
Cine n-a picurat lacrimi la vestea întemnițării lui 
Lucaciu, în întunericul umezos al unei încăperi 
înguste și nesănătoase ?

Cine nu s-a simțit încins de acea legătură 
sfântă, comunitatea de simțire și gândire? Și cine 
din cei de dincolo de Carpați, n-a primit sugestia 
de îmbărbătare a luptelor istorice purtate de 
Lucaciu între alții. Și în ungherul cărei inimi n-a 
licărit raza de izbăvire? Lucaciu a înveșmântat 
mentalitatea poporului și a fermecat sufletul lui.

Legenda populară țese episoade desprinse din 
viața lui neodihnită, păstorii doinesc suferințele 
lui, cântăreții anonimi ritmează versuri ce 
perpetuiază din generație în generație amintirea 
lui. Privirile de-a pururea stinse ale părintelui 
Lucaciu nu vor mai îmbrățișa: nici codrii noștri 
verzi de brazi, nici câmpiile de mătase; dar, 
sufletul lui în seninătatea cerească, va șopti, în 
templul Divinității, rugăciunea de veghere asupra 
destinului neamului românesc.”

În același număr de ziar, A. Davidescu 
vorbește despre înhumarea părintelui Lucaciu în 
articolul „La Șișești”:

„După terminarea serviciului divin și 
discursurilor la biserica română din Satu Mare, 
cortegiul funebru pornește la gară și se îmbarcă 
pentru Șișești.

Domnul primar Frențiu ține o mică cuvântare, 
luându-și rămas bun în numele orașului de la 
acela ce a fost cetățean și paroh.

Pornește întâi trenul ministerial, apoi cel 
special cu sicriul defunctului. Un imens public 
inundă gara și vagoanele sunt ocupate complet de 
acei ce doresc să ducă la lăcașul de veci pe 
părintele Vasile Lucaciu. De la Baia Sprie 80 de 
sănii au purtat pe asistenți până la comuna Șișești. 
Pe tot parcursul dintre Satu Mare și Baia, la 
fiecare gară au ieșit în întâmpinarea trenului, 
preoți cu poporul, făcând rugăciuni.

Aici, în biserica monumentală, zidită din 
inițiativa și cu ajutorul defunctului, a fost depus 
catafalcul. În interiorul bisericii, la stânga, se afla 
groapa unde va fi înmormântat.

După ce se oficiază serviciul creștinesc, în 

prezența primului ministru, domnul Brătianu și 
general Moșoiu, precum și a delegaților 
Corpurilor legiuitoare, domnul general Butunoiu, 
reprezentanților diferitelor societăți studențești, 
domnul Cicio Pop, Octavian Goga etc., se încep 
cuvântările.

Vorbește cel dintâi P. S. S. Episcopul Hossu, 
apoi în numele guvernului domnul general 
Moșoiu, urmează: Marmeliuc din partea 
Bucovinei, Pântea-Basarabia, Tripon Ștefan din 
partea Ateneului Român, G. V. Botez din partea 
Ligii culturale, întrucât defunctul a fost 
prezident; din partea Mormintelor eroilor, 
săteanul Sabo din Chiuzbaia, domnul Marin 
Ștefănescu prof. univ., un student din partea 
studenților din Cluj și domnul Moldovean din 
Arad.

La coborârea în mormânt o companie din 
Regimentul 87 infanterie trage câteva salve de 
arme, iar muzica militară cântă marșuri funebre.

Tocmai înnoptat, cele câteva mii de săteni 
veniți de prin satele din jur s-au reîntors la 
căminuri și curtea bisericii a rămas pustie. În 
interiorul templului o candelă cu flacăra oarbă 
aruncă fâșii roșii de lumină peste mormântul 
umed...

Peste câmpurile înălbite, fulgi albi de zăpadă 
astupau cărările proaspete și urmele mulțimii. Pe 
la miezul nopții Șișești erau în pace și deasupra 
imensității înzăpezite, plutea spre înălțimile 
cerești, sufletul aceluia plecat dintre noi...”

În numerele 99 de duminică, 10 decembrie 
1922 și 100 de miercuri, 13 decembrie 1922, ale 
ziarului Satu Mare, V. Rotărescu, în articolul 
„Făuritorii idealului național”, consemnează : 

„În clipele de doliu național când prin voința 
Providenței o nouă mare figură se desprinde din 
însuși sufletul Națiunii pentru a trece la veșnicie, 
gândirile și sentimentele noastre răscolite ne 
transportă fără voie la trecutul apropiat, plin de 
jertfe și sacrificii. Mă revăd în anii 1914-1916. 
Războiul european pusese pe tapet vechile 
răfuieli dintre popoare. România, dornică de 
viață, de libertate și mai ales de dreptate nu putea 
sta cu brațele încrucișate. Situațiunea era extrem 
de grea. Bărbați de stat cu mare suprafață politică 
și intelectuală, patrioți încercați în decursul 
vremii (Carp, Maiorescu, Marghiloman) obsedați 
de puterea invincibilă a Germaniei, propovăduiau 
neutralitatea, sau lupta alături de puterile 
centrale. Ne găseam la o răspântie periculoasă. În 
aceste momente de dezorientare generală, apar pe 
scenă adevăratele genii ale Națiunii, pregătiți 
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parcă înadins în vederea rolului sublim de 
mântuire : Tache Ionescu, Nicolae Filipescu, 
Barbu Delavrancea, Drul Istrate etc. uniți în 
„Garda Demnității Naționale”. -Care ne-a citit și 
recitit cu vocea tremurândă și cu adâncă emoțiune 
discursul lui Tache Ionescu asupra politicii 
instinctului național, în care se oglindește tot ce e 
mai sfânt, mai realist și mai demn din conștiința și 
dorința de sacrificiu a unei generațiuni, în cele mai 
frumoase clipe de afirmare națională. – La căldura 
patriotică a marelui român N. Filipescu și a 
tribunului Delavrancea s-a aprins ca într-o văpaie 
în sufletul poporului și ultima scânteie de revanșă 
și sacrificiu. – Când din partea Ardealului au trecut 
munții cei doi soli: părintele Vasile Lucaciu și 
poetul Octavian Goga, lanțurile se considerau 
sfărâmate și nu mai rămăsese decât consacrarea 
faptelor. În întrunirile publice conduse de acești 
mari apostoli, poporul românesc s-a aflat la 
înălțimea misiunii sale și pregătit moralmente 
pentru marele rol la care-l supunea Istoria, iar 
despre faptele de arme care trebuiau să urmeze 
nimeni nu mai avea îndoială.- Cântecele 
naționale: Vrem Ardealul, Peste Carpați, Pe-al 
nostru steag etc. încununau întotdeauna acele 
frumoase serbări scăldate în lacrimi de entuziasm. 
Bucureștii au trăit atunci momente de mare 
înălțare, care nu se pot uita.

Cu o astfel de pregătire a opiniunii publice n-a 
fost tocmai greu guvernului de atunci compus din 
oameni încercați, să treacă la fapte.

Un rege glorios, un popor eroic, care sub haina 
militară a înfruntat cu bărbăție în tranșee atacurile 
unui inamic mai numeros și mai bine înarmat, iar 
în dosul frontului a suportat cu resemnare toate 
lipsurile, bolile și mizeria și conducători generali, 
care în ziua cea mare s-au dezbrăcat de patimi și și-
au întins mâna în interesul superior al Patriei... așa 
s-a renăscut România Mare. Din faza de 
schingiuire și dezmembrare în care o ținuse 
fatalitatea Istoriei.

Județul Satu Mare a avut marea cinste să 
numere pe arena vieții noastre contemporane pe 
unul dintre cei mai glorioși luptători. E un 
avertisment că geniul românesc se găsește aici în 
elementul și-n drepturile lui, după cum odinioară a 
răsărit tocmai la Hotin... Bogdan Petriceicu-
Hașdeu – cel mai mare învățat al neamului înainte 
de Nicolae Iorga, ca o prevestire că și acolo va 
trebui să strălucească odată cultura românească.

Stăpânit de astfel de sentimente, o dureroasă 
îngrijorare te cuprinde când faci bilanțul 
pierderilor din ultimii ani. Se pare că ideile nobile 

agitate în cursul războiului trec în domeniul 
uitării. Societatea omenească n-a ajuns încă la 
maturitatea completă de sentimente și gândire. 
Vom mai avea nevoie de eroi. Să-i slăvim cum se 
cuvine pe cei trecuți între sfinți și la făcliile lor 
luminoase să creștem generația viitoare într-un 
spirit de cultură națională, demnitate patriotică și 
datorie de sacrificiu.

Trăiască amintirea veșnică a eroilor neamului 
românesc.”

În numărul din 13 decembrie 1922, în articolul 
„O amintire”, Ilie Bogdan face referire și el la 
părintele Vasile Lucaciu : 

„S-a dus: și cu toate acestea sufletul lui se va 
găsi mereu printre noi. Nu ne putem încă da 
seama, ce mare povățuitor al poporului a fost 
dânsul, în raport cu pigmeii, care s-au ridicat peste 
dânsul! Omul superior, care merge calea dreaptă, 
nu face complimente, nici nu lingușește spre a se 
ridica.

Mă așteptam, ca cel puțin trecerea la cele 
eterne a acestui mare patriot, să fie marcată prin 
semne de doliu în toată presa noastră – când colo – 
aproape toate ziarele s-au mulțumit a face 
mențiuni scurte despre moartea sa.

Dacă am avea în noi simțul cultului pentru fiii 
cei mari ai națiunii, ziarele trebuiau să apară, până 
la înhumarea sa, în doliu, sau spre a-l deosebi de 
ceilalți muritori, în culorile naționale.

Știm că, cuvântul său a răsunat pretutindeni, și 
mai ales în chestiunea națională.

Îmi aduc aminte de un episod petrecut în 
biserica Sf. Gheorghe Nou din București, cu 
ocazia parastasului celebrat de P. S. S. Partenie, 
fostul Episcop al Ligii Culturale.

Cînd a rostit Vasile Lucaciu, de pe amvonul 
Bisericii lui Constantin Brâncoveanu, cuvântarea 
sa, întregul auditoriu din biserica ticsită de lume, 
tineri și bătrâni, bărbați și femei, au început a 
plânge. Parcă ar fi fost inspirat de Dumnezeire, ca 
să producă atâta efect și să ațâțe sentimentele 
mulțimii. Studenții universitari, care n-au mai 
putut pătrunde în Biserică, strigau din tindă, ca să 
vie să le vorbească și lor. Părintele Lucaciu le-a 
răspuns: „Mai apoi”. Episcopul Partenie, 
ascultându-l din ușile împărătești, fascinat, și 
spre-a nu plânge în fața mulțimii, a trebuit să se 
retragă în altar.

Darul oratoric îl poseda răposatul ca nimeni 
altul, și cred că, dacă judecătorii unguri, care l-au 
condamnat la temniță pentru faptele sale 
naționale, l-ar fi înțeles, ar fi rămas dezarmați, 
dacă ar fi putut pricepe apărarea sa. De graiul lor 
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însă, pe care răposatul îl știa atât de bine, nu au 
voit să se folosească.

Cine nu-și aduce aminte de cântecul 
Banatului : „Cântă mierla în pădure, of, of, of ! Că 
Lucaciu e în închisoare, of, of, of ! Pentru scumpa 
direptate, de care noi n-avem parte” etc.

Fără a aduce învinuiri celor care au avut 
posibilitatea de a-l pune în fruntea treburilor 
publice, trebuie să ne punem întrebarea, dacă un 
Vasile Lucaciu nu merita să figureze în Consiliul 
Dirigent, sau în Guvernele, care s-au perindat de 
la Unirea Transilvaniei încoace ? Prin pregătirea 
pe care o avea, nu era oare chemat să ajungă cel 
puțin în fruntea Bisericii sale? Loc vacant era, 
căci murise Mitropolitul Blajului.

Ce mașinațiuni, trebuie să fi fost, sau ce teamă 
a inspirat acest român mare, de nu l-a pus în 
fruntea Bisericii sale?

Domnul General Butunoiu și noi l-am văzut 
plângând pe marele Lucaciu, la instalarea sa de 
paroh în Satu Mare. N-a plâns Lucaciu însă de 
emoțiune, căci i se cuvenea o dignitate mai mare 
decât  paroh în  Satu Mare.  El  plângea 
nerecunoștința omenească, care nu l-a dus la locul 
de conducere spirituală pe care-l merita. Oare un 
Lucaciu, ca mitropolit al Blajului, nu ar fi 
reprezentat tot atât de bine Biserica, ca cei ce i-au 
luat înainte?

Un gest frumos am văzut din partea prim 
ministrului, I.C. Brătianu și a Episcopului Hossu 
din Gherla, că cel dintâi – cu toată boala sa – l-a 
însoțit până la mormântul din Șișești, iar cel de al 
doilea, că a dat ordin clerului și credincioșilor de 
a-l saluta și a-l binecuvânta la trecerea prin gări. 

Satul Șișești, care era celebru, încă de pe 
timpul cât a trăit modestul popă de acolo, va 
deveni cu siguranță loc de pelerinaj al acelora, 
care vor voi să se inspire de la marele patriot, care 
zace în biserica făcută de dânsul.

Să luăm pilda de la Lucaciu și să imităm 
modestia și sinceritatea acestui mare dispărut, 
care dacă ajungea, unde trebuia să ajungă, sigur 
că mai trăia, și înfăptuia poate și unirea 
bisericilor, deoarece a fost întâi de toate român.

Privește din cer mare dispărut și roagă-te celui 
Atotputernic, să netezească neînțelegerile 
politice și religioase ce există între frați, iar tu, o 
Românie, fii mândră că ai avut asemenea fii.

Satu Mare, 6 Decembrie 1922”
În cartea sa, „Mustul care fierbe”, Octavian 

G o g a  p r e z i n t ă  a l o c u ț i u n e a  s a  d e  l a 
înmormântarea părintelui Vasile Lucaciu, din 
care voi prezenta un fragment :

„Așa s-a dus din mijlocul nostru părintele... 
Vasile Lucaciu închide în sicriul lui protestarea 
Ardealului românesc de o jumătate de veac. Sunt 
oameni predestinați să concentreze în sufletul lor 
aspirațiile publice, oameni-drapel care se ivesc pe 
toate câmpurile de luptă, aducând parcă de sus 
mistica flacără a credinței... Sunt Tyrteii Eladei, 
prooroci cum le zice Vechiul Testament, eroii 
cum îi numește Carlyle. Ființa lor este un 
rezumtiv al societății, o concretizare a epocii.

 Vasile Lucaciu a fost zidit din acest rar 
aluat. Frământarea politică a românismului 
încătușat sub Habsburgi de prin anii optzeci ai 
veacului trecut și până după unire, se confundă cu 
zbuciumul lui personal. În această vreme, oriunde 
a fost Ardealul luptător, oriunde s-au afirmat 
drepturile lui de existență, fie că s-au răscolit 
valurile sentimentului popular dincoace și 
dincolo de Carpați, fie că s-au strigat adevărurile 
în fața dușmanului sau în obrazul umanității, 
oriunde a fost conspirație, oriunde a fost suferință 
pentru neam, pretutindeni înseamnă că așa a voit 
să fie, așa a hotărât să se întâmple acest popă din 
Șișești, mândru ca un senator roman, frumos ca 
un cardinal de pe vremea Renașterii italiene...

 Vasile Lucaciu ca structură sufletească și 
moștenire intelectuală este continuatorul direct al 
treimii noastre din veacul al XVIII-lea, trimisă 
din Ardeal în ucenicie pe malurile Tibrului și 
întoarsă acasă în suflet cu splendorile Romei. Ca 
și Petru Maior, Micu-Klein și Șincai, părinții 
redeșteptării noastre, tânărul vlăstar de la Baia 
Mare, sub adăpostul acelorași ziduri de la 
propaganda fide, sub același cer clasic al anticului 
Lațiu, și-a împletit concepția de viață sub 
impulsurile monumentalității romane reînviate 
de strălucirea Vaticanului. De aici de sub arcurile 
de triumf, de sub coloanele de granit ale 
Coloseului, de sub cupola de la Lateran, din 
simfonia de culori ale stanțelor lui Rafael, din 
retorica amvonului de la San Pietro și din toată 
vâltoarea risorgimentului italian, din care se 
resimțeau încă pronunciamentele epocii lui 
Mazzini și gesturile largi ale lui Garibaldi, din 
lumea asta de spectri luminoși și sugestiuni 
mărețe s-a înfiripat catechismul fanatic al acestui 
preot care avea ca supremă dogmă: latinitatea”.

La un an de la trecerea în eternitate a părintelui 
Lucaciu, în cartea sa „Oameni între oameni”,  
Onisifor Ghibu amintea: 

„Astăzi, la un an de la moartea lui, ne-am 
adunat să slăvim amintirea marelui dascăl al 
neamului. Căci într-adevăr acesta a fost Lucaciu: 
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dascălul de naționalism al încercatului popor 
român nu numai din Transilvania, ci de 
pretutindeni.

 În cei aproape 40 de ani de viață publică, 
el a propovăduit, prin luptele sale pline de o 
demnitate cu adevărat română, prin suferințele 
sale suportate cu o nobilă mândrie, încrederea în 
forțele noastre, credința în dreptatea cauzei 
noastre și în viitorul de aur al neamului nostru. În 
adevăr, niciodată în istoria noastră cuvântul și 
viața unui conducător național n-au pătruns mai 
adânc în conștiința publică a neamului, ca pilda 
părintelui Lucaciu. El devenise erou legendar, 
cântat în cântece de țărani și de copii, ca o figură 
din poveste. Singur numele lui era în stare să facă 

să se cutremure întreg sufletul poporului.
 Lucaciu a făcut o școală de conștiință și de 

solidaritate națională cum nimeni n-a mai făcut-o 
până la el. El poate fi numit fără nici o exagerare: 
cel mai mare dascăl de naționalism la românii 
ardeleni. Când răsfoiești astăzi filele gazetelor 
noastre de acum 30 de ani, pline de documente 
prețioase în legătură cu autoritatea vastă a 
părintelui Lucaciu, un sentiment de cucernicie 
deosebită ți se coboară din suflet. Parcă ai citi pe 
pagini de cronici sfinte sau de Biblie; din mijlocul 
lor răsare la fiecare pas figura lui Lucaciu ca a 
unui al doilea Moise care își conducea prin pustiu 
poporul spre Pământul Făgăduinței”.

Eroii noştri dorm sub glie
Eternul somn, cel prea cinstit
Şi vor ca să se ştie liberă
Neatârnarea ce-au dorit.

Un gând mă duce nu departe
La Decebal cel harnic om
Cel ce-a făcut întâia oară
Să ne simţim un brav popor.

Iar Ştefan de la Putna zis-a
A noastră-i ţara, bravi români,
Să n-o lăsaţi voi niciodată
Unor mari cete de păgâni.

Atunci Mihai i-ascultă ruga
Şi la un semn sub sceptrul său
A strâns el ţările române
Poruncă de la Dumnezeu.

Eroii noştri dorm sub glie!

Mircea Dorel IURCENCU

Şi era mare România
Când la hotare s-a-ntins hora
Un brâu cu tricolor, mândria
Pe Nistru, Dunăre şi Tisa.

Au fost şi vremuri de restrişte
Când hoţi mânaţi de mari cucernici
Au sfâşiat din ţara noastră
Ardealul Sfânt, ei câini nemernici.

Dar toţi ne-am ridicat atuncea
Ca la un semn din care venise
Un strigăt de străbuni din glie
Luptaţi români, sintem cu voi, 
ea, ţara, să învie.

Voi dragi eroi, voi sfinţii noştri
Sub glia străbună v-odihniţi
Odihnă pururea, eternă,
De la surori, fraţi şi părinţi.
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Alexis	Toth,	
unchiul	memorandistului	Vasile	Lucaciu,	
sfânt	al	Bisericii	Ortodoxe	Americane

Bianca	Bogdana	IUGA	
					Societatea	Culturală	„Dragoș	Vodă”	Cluj-Napoca

    fântul Alexis Toth s-a născut în familia 
preotului George Toth şi Cecilia Toth, familie de 
intelectuali, la 14 martie 1853, în satul 
Kobylnice, din districtul Svidnik, regiunea 
Prešov, în Slovacia de azi. Acest sat se află în 
apropiere de localitatea Eperjes, ce a aparţinut 
fostului comitat Saros din Ungaria, azi aparţine 
judeţului Zepes (Szepes) din Slovacia. 

În familia George şi Cecilia Toth s-au 
mai născut încă doi copii: Nicolae şi Iuliana. 
Nicolae Toth a urmat în viaţă şi el calea preoţiei, 
ajungând preot profesor la Universitatea 
Teologică din Ungvar (azi Ujgorod, Ucraina) şi 
apoi episcop la Eperjes, iar Iuliana Toth a fost 
soţia lui Mihai Lucaciu şi mama memorandistului 
Vasile Lucaciu.

Alexis a urmat paşii tatălui său – care a fost 
decanul Bisericii Unite Greco-Catolice din judeţ - 
fiind educat în şcolile pregătitoare locale şi 
continuând apoi să studieze un an la Seminarul 
Romano-Catolic din Eperjes. Ulterior, a mers la 
Seminarul Greco-Catolic Unit din Ungvar, 
Ujgorod din Maramureşul istoric  - azi în 
Ucraina - unde a studiat timp de trei ani, iar apoi a 
continuat să studieze la Universitatea din Praga, 
unde a absolvit Teologia. 

După căsătoria cu Rosalie Mihaluk, la 18 
aprilie 1878, fiica preotului Mihaluk, Alexis Toth 
a fost hirotonit preot în anul 1878, de către fratele 
său, Episcopul Nicolae Toth, din cadrul 
Episcopiei Greco-Catolice Unite din Prešov. În 
doar câţiva ani, soţia lui, Rosalie, şi singurul lor 
copil au murit. După hirotonirea sa, părintele 
Alexis Toth a fost desemnat pentru a servi ca 
preot asistent în fostul comitat Saros, azi în 
judeţul Zepes (Szepes) din Slovacia, care se 
învecina cu fosta Galiţie. 

În continuare, Alexis Toth a fost 
repartizat ca preot la Biserica Greco-Catolică 
Unită din Homrogd, azi localitate în Ungaria de 
nord-est. Apoi, Episcopul Nicolae Toth îl 
numeşte pe fratele său, preotul Alexis Toth, 
cancelar, urmând ca, în anul 1881, să îl numească 

director al Seminarului Unit Greco-Catolic din 
Prešov şi profesor de Drept Canonic şi Istoria 
Bisericii. Părintele Alexis şi-a continuat 
activitatea profesională în aceleaşi funcţii şi sub 
conducerea succesorului Episcopului Nicolae 
Toth, Episcopul Ioan Valyi. Prin această acţiune, 
părintele Alexis a câştigat distincţia de a fi primul 
preot greco-catolic unit din America de Nord 
pentru a conduce poporul în reuniune cu Biserica 
Ortodoxă. Alexis Toth era cunoscător a cinci 
limbi: latină, rusă, maghiară, germană şi engleză. 

În anul 1889, la vârsta de 35 de ani, 
părintele Alexis Toth a fost trimis în America 
pentru a sluji ca preot misionar, la biserica Greco-
Catolică Wilkes-Barre. Credincioşii din parohie 
erau emigranţi care proveneau mai ales din zona 
munţilor Carpaţi, din Maramureşul Istoric, 
Galiţia, Slovacia şi Ungaria, ortodocşi din 
naştere, însă, forţaţi fiind, au acceptat Unirea cu 

S
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Roma, datorită stăpânirii austro-ungare. 
Preotul Alexis Toth, în noul său rol de 

misionar, trebuia să-şi îndeplinească destinul de a 
conduce poporul, de a reveni acasă la biserica 
mamă, la Biserica Ortodoxă. În decembrie 
1892, a început evanghelizarea imigranţilor din 
Wilkes-Barre, statul Pennsylvania (S.U.A),  a  
predicat şi i-a luminat spiritual cu privire la 
viitorul lor social şi religios în America.  

În anul 1902 primeşte Parohia ,,Sfântul 
Ioan Botezătorul”, de rit ortodox, din Mayfield, 
Pennsylvania. Aici a fost înaintat la demnitatea 
de protopop. De-a lungul anilor, până la moartea 
sa, părintele Alexis a fost primul în măsură de a 
primi parohii din Uniație în Ortodoxie. Prin 
eforturile sale, peste 20.000 de greco-catolici 
galiţieni, români, slovaci, ucrainieni şi unguri au 
fost re-uniţi cu Biserica Ortodoxă din Statele 
Unite ale Americii. Pentru activitatea sa 
misionară, preotul Alexis Toth a fost numit 
protoiereu. 

Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei i-a 
conferit ordinul ,,Sfânta Ana", iar Sfântul Tihon, 
arhiepiscopul Americii de Nord, i-a dăruit 
ordinele: ,,Sfântul Vladimir" şi ,,Sfântul 
Alexandru Nevski". De asemenea, evenimente 
similare de cinstire au avut loc şi în vestul 
Canadei.

Despre Părintele Toth, la un moment dat, 
se spunea că ar fi avut o poziţie guvernamentală şi 
în Rusia şi a fost considerat unul dintre cei mai 
eminenţi şi importanţi bărbaţi din ramura 
americană a Bisericii Ortodoxe. 

Înainte să moară cu câţiva ani, el a primit 
o coroană de aur ecleziastică de la ţarul Rusiei, 
care i-a fost adusă aici de un emisar special al 
acestuia. A fost un semn de substanţială stimă în 
care a fost ţinut şi apreciat de către puterile de 
conducere din Rusia. El a ţinut coroana într-un 
seif la reşedinţa sa de aici, precum şi alte cadouri 
valoroase de la marii clerici din Europa şi mai 
multe scrisori şi autografe de la ţar; un altar 
acoperit, folosit în biserica Sfânta Maria în zilele 
speciale de sărbătoare, a fost bogat împodobit cu 
broderii de aur evaluate la 5.000 dolari şi un 
cadou pentru părintele Toth de la surorile 
(călugăriţele) din una dintre măreţele mănăstiri 
din Rusia. 

La 7 mai 1909, la vârsta de 56 de ani, 
protopopul Alexis Toth a plecat la Domnul şi a 
fost îngropat într-un mausoleu magnific, în 
spatele altarului de la Mănăstirea Ortodoxă 
S f â n t u l  T i h o n ,  d i n  S o u t h  C a n a a n , 

Pennsylvania. În testamentul său şi-a cerut 
iertare de la toată lumea, iertându-i pe toţi care i-
au făcut vreodată rău. 

Chiar şi după moartea sa, preotul Alexis 
Toth a continuat să îi protejeze pe cei vii şi să se 
roage pentru ei. Rămăşiţele sale au fost găsite 
neputrezite şi au fost mutate în 1916 la 
Mănăstirea Sfântul Tihon, South Canaan, 
Pennsylvania.

În data de 29 mai 1994, după toate 
minunile săvârşite pentru enoriaşi, protopopul 
Alexis Toth a fost canonizat ca Sfântul Alexis de 
Wilkes-Barre de către Sfântul Sinod al 
Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America, fiind 
numit mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în 
Statele Unite ale Americii.

Sfântul Alexis Toth a fost un preot 
misionar, trimis din patria sa, Slovacia – vecină 
cu Maramureşul istoric - ca un preot unit greco-
catolic, care cu ordinul de a-şi servi şi proteja 
turma în Statele Unite într-un mediu ostil celui 
latin, a recunoscut necesitatea de a-i conduce spre 
o întoarcere la moştenirea lor strămoşească, 
creştin - ortodoxă.  Citez dintr-un discurs al său:

„Mi-am pus în minte să fac ceva ce am 
purtat în inimă pentru o lungă perioadă de timp, 
după care sufletul meu tânjea: dorinţa de a 
deveni ortodox. Şi asta era deci de făcut. Trebuia 
să fiu foarte precaut. Din nefericita Uniune, sursa 
declinului nostru şi a tuturor relelelor noastre, au 
făcut parte oamenii noştri pentru prea mult timp. 
Am purtat deja acel jug pe umerii noştri timp de 
250 ani. M-am rugat din suflet lui Dumnezeu să-
mi dea puterea de a le clarifica toate acestea 
enoriaşilor mei neiluminaţi în istoria religiei.”

Prin exemplul său sfânt de umilinţă, 
caritate, ascultare, şi credinţa statornică în faţa 
opoziţiei vicioase susţinute, Sfântul Alexis a fost 
un adevărat far de lumină pentru mulţi care au fost 
în căutarea sferei de siguranţă a credinţei 
ortodoxe americane, iar lumina lui încă 
străluceşte pentru enoriaşii americani şi astăzi. 

Alexis Toth este considerat în Statele 
Unite ale Americii „Sfântul emigranţilor” 
deoarece,  şi de dincolo de moarte, el face minuni 
pentru cei care se roagă la mormântul lui. 

Sfântul Alexis Toth, unchiul apostolului 
neamului românesc Vasile Lucaciu, este 
sărbătorit de Biserica Ortodoxă din Statele Unite 
în ziua 7 mai a fiecărui an.

Mai multe date despre preotul Alexis 
Toth vor apărea într-o viitoarea carte aflată în 
curs de apariţie.  
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Voluntarii	români	din	Rusia	(I)

    Anabasis românească, aşa a numit 
istoricul român Constantin Kiriţescu această 
campanie  fără  egal  în  is tor ia  mil i tară 
românească. Spre comparaţie, în actuala 
campanie din Afghanistan, armata română a avut 
până la 2000 de militari la un moment dat. În 
schimb, românii din campania susmenţionată au 
fost de cinci ori mai mulţi, mult mai departe, şi ani 
de zile au fost total rupţi de legăturile cu ţara. Într-
adevăr, poate fi comparată cu epopeea celor zece 
mii de greci pierduţi în Persia, descrisă magistral 
de Xenofon în  opera numită chiar Anabasis. 

Românii aceştia au îndurat mizeria, 
foamea şi frigul, luptând printre troienele de 
zăpadă la geruri de minus patruzeci de grade prin 
întinderile nesfârşite ale pustiului siberian. S-au 
acoperit de glorie, fiind botezaţi de inamici 
„Dikaia divizia”, Divizia sălbatică. Au pus 
steagul românesc în locuri unde nu a ajuns 
vreodată picior de român, sub faldurile lui au 
luptat cu un eroism care i-a impresionat pe aliaţi 
şi i-a îngrozit pe inamici. Au stăpânit o bună parte 
din calea ferată transsiberiană şi, spre finalul 
aventurii, au fost singura trupă pe care aliaţii s-au 
putut bizui. Pe un ger năpraznic, în noaptea 
siberiană, au făcut zid din piepturile lor, oprind 
ofensiva bolşevică, silindu-i pe aceştia să ceară 
armistiţiu.

Nu sunt exagerări, sunt fapte! Aceşti 
români de legendă chiar au existat, cunoscuţi sub 
numele Corpul voluntarilor români din Siberia 
s a u  L e g i u n e a  r o m â n ă  d e  v â n ă t o r i 
transilvăneni-bucovineni din Siberia, după 
numele strămoşilor romani. Şi asta este, pe scurt, 
povestea lor:

Premize
 Anul 1914 a însemnat începutul celui mai 
sângeros şi extins război pe care-l cunoscuse 
omenirea până atunci. Două blocuri militare 
antagoniste, Antanta şi Puterile Centrale, care de 
ani buni se priveau cu suspiciune, s-au aruncat 
sălbatic unul asupra celuilalt. Războiul se întinse 
rapid din Europa pe mările şi oceanele lumii şi în 
colonii, cuprinzând aproape întregul glob 
pământesc într-o vâltoare de foc.

Furtuna cumplită a războiului i-a prins pe 

români împărţiţi în trei. Pe de-o parte, românii din 
Transilvania, Banat şi Bucovina, înrolaţi în 
armata austro-ungară şi trimişi ca şi carne de tun 
în primele rânduri împotriva ruşilor şi sârbilor. 
Era o politică clară a ungurilor de a extermina şi 
pe această cale, a războiului, populaţia 
românească majoritară din Transilvania. La fel 
gândeau şi austriecii despre românii bucovineni. 
Iar românii serviseră cum nu se poate mai bine 
interesele războinice ale habsburgilor în 
conflictele precedente, dovedind reale calităţi de 
luptători, atât împotriva lui Napoleon în 
numeroase campanii, mai cu seamă la Arcole, cât 
şi în alte războaie, cum ar fi în bătălia de la 
Sadowa  sau Kronigretz (1866), chiar şi în timpul 
revoluţiei de la 1848-1849, când românii lui 
Avram Iancu au rămas neînvinşi contra ungurilor 
lui Kossuth. Pentru a-i motiva în luptă, stăpânii 
unguri şi austrieci le-au permis românilor să 
poarte la rever tricolorul românesc, creându-le 
iluzia că luptă pentru neamul lor, culmea 
ipocriziei, din moment ce cu câteva luni în urmă, 
doar purtarea unui simbol tricolor îi putea trimite 
la temniţă grea pentru mulţi ani de zile. 

De partea cealaltă, românii basarabeni au 
fost înrolaţi în armata ţaristă, şi aici ei dând 
dovadă de mari calităţi militare. Pe lângă mulţi 
români care s-au evidenţiat în decursul timpului 
ca şi soldaţi de excepţie, e suficient să-l amintim 
pe Mihail Frunze, basarabean, de la numele 
căruia îşi trage numele Academia Militară 
sovietică de mai târziu. În luptele din Galiţia s-a 
ajuns, poate, la cea mai mare tragedie a poporului 
român: români în tabere adverse să lupte unul 
împotriva celuilalt, pentru interese străine de 
propriul neam. Ardeleni şi bucovineni încrucişau 
baionetele cu basarabeni, puteau vorbi între ei în 
limba română înainte de a se ucide unul pe altul, 
deoarece luptau sub steaguri străine. Sânge 
românesc vărsat de români pentru gloria 
vulturului imperial rus sau a pajurii bicefale 
austro-ungare.

A treia parte o reprezenta regatul 
României, care s-a ridicat economic, politic şi 
militar de la unirea din 1859, sub Alexandru Ioan 
Cuza, şi s-a consolidat mai mult, devenind o forţă 
în regiune, în timpul regelui Carol I. Cucerirea 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
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independenţei în războiul din 1877-1878 a 
însemnat renaşterea puterii militare a României, 
combativitatea şi eroismul soldatului român 
smulgând admiraţia corespondenţilor de presă 
occidentali, iar campania din 1913 contra 
Bulgariei a impus statutul României ca arbitru 
politic în Balcani. Dar, în tragicul an 1914, 
România nu se putea hotărî de partea cui să intre 
în război. Avea de revendicat teritorii istorice 
româneşti, populate majoritar de români, atât de 
la ruşi, parte a Antantei, cât şi de la austro-ungari, 
parte a centralilor. Regele Carol I, respectat de 
întregul popor, înclina de partea centralilor, atât 
datorită ascendenţei sale germanice din neamul 
Hohenzollern, cât şi din credinţa inoculată de 
educaţia germanică că soldatul german nu va 
putea fi învins. Totuşi, majoritatea politică, 
guvernul şi opinia publică înclina pentru o 
intervenţie de partea Antantei, legăturile 
spir i tuale cu Franţa,  sora lat ină,  f i ind 
preponderente. A urmat indecizia, care a avut 
drept consecinţă neutralitatea pe moment.

R e f e r i t o r  l a  a c e s t  a s p e c t ,  a l 
oportunităţilor şi ocaziilor pierdute, este 
important să amintim scrierile lui Octav Codru 
Tăslăuanu, mobilizat pe front ca şi locotenent 
român în armata austro-ungară. Observând faptul 
că, la 1914, toate garnizoanele din sudul 
Ardealului erau ocupate de români mobilizaţi 
pentru a fi trimişi pe front, remarca oportunitatea 
ca România să intre în război invadând Ardealul 
ch ia r  a tunc i .  Toa tă  su f la rea  mi l i t a ră , 
preponderent românească, s-ar fi alăturat armatei 
române, ocupând fără vreo opoziţie peste 
jumătate din Transilvania. Cu trupele reunite ar fi 
ocupat defileul Mureşului, de unde ar fi putut 
rezista ani în şir atacurilor centralilor, care ar fi 
fost după aceea prinşi în alte lupte, Transilvania 
trecând ca şi front secundar. Dar este o variantă de 
istorie alternativă, românii fiind expediaţi rapid 
în primele linii din Galiţia şi Serbia, la 1916, când 
trupele române din regat au intrat găsind aici doar 
inamici, singurii lor aliaţi fiind localnicii. Despre 
această stare de spirit din 1914 Tăslăuanu 
vorbeşte amănunţit în amintirile sale (Trei luni pe 
câmpul de război, Hora obuzelor). Dar n-a fost să 
fie, astăzi putem face doar presupuneri.

Războiul s-a încins pe frontul oriental, cu 
victime imense pentru români şi alte naţionalităţi 
aruncate în prima linie ca şi carne de tun de 
stăpânii unguri şi austrieci. Românii au căzut, dar 
unii au fost luaţi prizonieri de către ruşi. Au fost 
trimişi în imensitatea imperiului rus, în lagăre de 

prizonieri, alături de alte neamuri, cehoslovaci, 
croaţi, polonezi, sloveni, italieni şi, bineînţeles, 
unguri, austrieci şi germani.

Primul corp de voluntari români din Rusia
 Curtată de ambele părţi, de multe ori în 
mod agresiv, România se decide să intre în război 
în august 1916. Regele Carol murise încă din 
1914, iar regele Ferdinand a mers alături de 
voinţa populară, spre Ardeal. Promisiunile 
aliaţilor de susţinere s-au dovedit vorbe goale, 
atât cea a continuării ofensivei lui Brusilov, care 
deja se stinsese, cât şi cea de ofensivă a lui Sarrail, 
de pe frontul balcanic. Dimpotrivă, chiar 
generalul Sarrail avea nevoie de ajutor împotriva 
ofensivei preconizate a lui Mackensen din 
Bulgaria. Impactul intrării României în război a 
fost imens pentru Puterile Centrale. Doar pentru a 
ne da seama de aceasta, putem menţiona 
schimbarea imediată a Şefului Statului Major 
german, generalul von Falkenhayn şi înlocuirea 
sa cu tandemul victorios până atunci Hindemburg 
- Luddendorf, biruitorii de la Tannemberg. 
Falkenhayn a ajuns comandantul frontului 
transilvan împotriva românilor, dornic de 
răzbunare în urma înlocuirii sale din funcţie 
tocmai din cauza faptului că nu a prevăzut 
intrarea României în război împotriva Puterilor 
Centrale.

Impactul a fost major, poate cel mai 
important eveniment al anului 1916. Mackensen 
renunţă la ofensiva sa împotriva armatei 
generalului Sarrail, dirijându-şi cei o sută de mii 
de germani, bulgari şi turci spre Dunăre, 
împotriva românilor. Germanii renunţă la 
ofensiva de la Verdun, scoţând divizii de aici, 
inclusiv cele bavareze de elită, îndreptându-le 
spre Transilvania invadată de români. Luptele au 
fost cumplite, a căzut aici chiar prinţul Henric de 
Bavaria în faţa diviziei conduse de generalul 
Traian Moşoiu. Dar românii nu aveau cum să facă 
faţă unui front mai lung decât întregul front de 
vest. Au pierdut bătălii, dar nu au cedat decât cu 
sânge şi jertfe în faţa atacatorilor. Lipsa de 
armament modern şi experienţă, precum şi 
atitudinea duplicitară a ruşilor şi-au spus 
cuvântul. Abia când frontul s-a stabilizat la 
sfârşitul anului pe Carpaţii Orientali şi sudul 
Moldovei, când două treimi din ţară şi capitala 
erau ocupate de vrăşmaşi, ruşii şi-au dat arama pe 
faţă. Au avut curajul să spună că de fapt aici 
trebuia să ajungem, să avem linia de front mai 
scurtă. De fapt, ne împingeau în război, dar ne 
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sileau să ne retragem pentru a avea o linie mai 
scurtă de apărat. Considerentele strategice erau 
altele, trebuia ca România să iasă cât mai slăbită 
din război, în aşa fel încât Rusia să poată să ocupe  
o bucată cât mai mare care să-i aducă stăpânirea la 
gurile Dunării şi spre Constantinopol, visul de 
veacuri al ţarilor ruşi. Iar o Românie întărită după 
război le-ar fi dejucat planurile. Se repeta 
episodul din 1877-1878, când i-am salvat pe ruşi, 
iar ei ne-au luat sudul Basarabiei drept 
mulţumire, ocupând ţara şi ameninţând cu 
desfiinţarea armatei române.

A existat o idee şi un proiect de înrolare a 
doritorilor români transilvăneni şi bucovineni 
dintre prizonierii din Rusia, ca şi voluntari în 
armata română, dar până în 1917 nu a putut fi 
aplicat din aceleaşi motive. Dar, ţinând cont de 
pierderile suferite în 1916, ruşii şi-au dat acordul 
cu jumătate de gură şi sfert de măsură, cam în 
acelaşi mod în care conlucrau la recuperarea 
transporturilor de armament trimise de francezi 
pentru armata română şi pierdute prin gările 
ruseşti, sau pur şi simplu rechiziţionate de către 
ruşi. Ofiţerii francezi alergau pe tot cuprinsul 
Rusiei să recupereze acest armament şi să-l 
trimită românilor, izbindu-se permanent de 
indolenţa şi reaua voinţă a ruşilor.

Revoluţia rusească din martie 1917 şi 
instalarea guvernului Kerenski a ajutat cumva 
formarea primului corp de voluntari transilvăneni 
şi bucovineni. Necesarul de trupe pe front, care să 
înlocuiască cele ruseşti din ce în ce mai 
permeabile la ideile revoluţionare, a făcut ca 
ofiţerii români recrutori din lagărele din Rusia să 
aibă acces mai uşor şi voluntarii au început să se 
scurgă spre lagărul de Darniţa, de lângă Kiev. Aici 
erau înarmaţi şi îndrumaţi spre frontul românesc. 

Înainte de a pleca primul contingent, 
ofiţerii şi soldaţii de la Darniţa au redactat o 
declaraţie manifest, în care, ca şi reprezentanţi ai 
teritoriilor româneşti stăpânite de Austro-
Ungaria, „în numele dreptului fiecărei naţiuni 
capabile de viaţă şi în stare de a-şi hotărî singură 
soarta, de a-şi alege singură statul şi forma prin 
care voieşte să se guverneze”, decide a „uni tot 
poporul, tot teritoriul românesc din monarhia 
austro-ungară în una şi nedespărţită Românie 
liberă şi independentă” (13/26 aprilie 1917). 
Această proclamaţie a fost numită mai târziu 
„Prima Alba Iulia”, iar ecoul ei în lume a fost 
deosebit. A fost tradus în rusă şi franceză şi 
expediat Guvernului Provizoriu al Rusiei şi 
sovietelor din Petrograd, Moscova şi Kiev, 

precum şi guvernului român refugiat la Iaşi şi 
reprezentanţelor aliate din capitala Rusiei. De 
asemenea, a fost expediat presei din ţările aliate, 
inclusiv în America, fiind înmânat misiunii 
române din SUA, formată din Vasile Lucaciu, 
Vasile Stoica şi Ioan Moţa. Petre Nemoianu, fost 
prizonier în Rusia şi participant la evenimente, 
spune în memoriile sale că aviaţia aliată a lansat 
sute de ziare, ce cuprindeau textul manifestului de 
la Darniţa şi  informaţi i  despre Corpul 
Voluntarilor Români din Rusia, peste poziţiile 
austro-ungare de pe frontul italian, încadrate cu 
mulţi soldaţi români.

Primul eşalon de voluntari transilvăneni 
şi bucovineni, format din 116 ofiţeri şi 1200 de 
soldaţi a plecat spre Iaşi, oprind la Chişinău, la 4 
iunie 1917, unde au fost întâmpinaţi sărbătoreşte. 
Aceste treceri ale voluntarilor prin capitala 
Basarabiei, care vor continua, şi-au adus şi ele 
aportul la redeşteptarea naţională a basarabenilor. 
Nu trebuie uitat că unul dintre ultimele 
transporturi, cel din 6 ianuarie 1918, a fost 
momentul declanşării evenimentelor care au 
grăbit intrarea armatei române în Basarabia, 
pentru alungarea bolşevicilor. 

Eşalonul a ajuns la Iaşi la 7 iunie, trenul 
fiind împodobit cu ramuri verzi şi cu mulţime de 
steaguri tricolore. Li s-a făcut o primire entuziastă 
de către populaţie, în frunte cu ministrul de război 
Vintilă Brătianu, generalii Prezan, Cristescu, 
Petala, Vlădescu, Vasilescu şi Herescu, precum şi 
din fruntaşi transilvăneni în frunte cu Octavian 
Goga. Un regiment de vânători români şi fanfara 
militară le-au dat onorul. Discursuri înflăcărate, 
aclamaţii, aplauze, atmosferă sărbătorească de 
neuitat. 

A doua zi, 8 iunie, în cadrul unei mari 
adunări organizate pe câmpul de instrucţie de pe 
Dealul Şorogarilor din apropierea oraşului, 
voluntarii au depus jurământul solemn faţă de 
patrie, de faţă cu întreaga familie regală, 
guvernul, în frunte cu I. I. C. Brătianu, generalii 
Prezan, Petala, Scerbaceev (comandantul 
trupelor ruse de pe frontul românesc), generalul 
Berthelot (şeful Misiunii Franceze în România), 
ofiţeri români, francezi, englezi, ruşi, membri ai 
misiunilor diplomatice şi militare străine şi multă, 
multă lume.

„Jurăm credinţă regelui nostru Ferdinand, 
supunere legilor ţării şi îndatoririlor militare în 
toate împrejurările, în timp de pace, ca şi în timp 
de război. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”.

Festivităţile au continuat în centrul 
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Iaşiului, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, 
domnul unirii de la 1859. Au ţinut discursuri 
regele, primul ministru, Nicolae Iorga şi alţii, dar 
cel mai impresionant a fost cuvântul lui Victor 
Deleu, conducătorul voluntarilor. „De ieri, de 
când am călcat pământul acesta scump, care a fost 
pururi visul nostru, emoţiunea ne stăpâneşte pe 
toţi. Ne-a răpit aproape graiul (...) ne cheamă 
sângele şi neamul (...) dragostea de această ţară 
liberă, la care zburau zilnic visurile noastre. Noi 
am pornit din ţară străină cu un singur gând: să 
mergem acasă. De aceea drumul nostru este unul 
singur, înainte! (...) Nu sunt aşa de înalţi Carpaţii 
cât ne sunt inimile de înălţate. Azi am devenit 
cetăţeni ai României Mari. Avem datoria să ne 
răzbunăm tot trecutul plin de suferinţe şi pentru 
aşa ceva cred că se cuvine să murim”.

Într-adevăr, mulţi vor muri, mulţi 
voluntari ardeleni şi bucovineni plătind cu viaţa 
alături de fraţii lor din regat în cumplitele bătălii 
ce vor urma în această vară, în triunghiul de sânge 
şi foc marcat de Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.

Al doilea corp de voluntari
 După cum spuneam, voluntarii au 
continuat să sosească de la Darniţa până în 
februarie 1918, când noua situaţie din Rusia, în 
urma preluării puterii de către bolşevici şi 
ocuparea Ucrainei de către austro-germani, a dus 
la desfiinţarea taberei de la Kiev.

Dar, între timp, recrutările continuau, mai 
ales în lagărele din Siberia, în teritoriile scăpate 
de sub controlul guvernului bolşevic. Şi alte 
naţionalităţi dornice de libertate din cadrul 
imperiului dualist se organizează în corpuri de 
voluntari, cum ar fi cehoslovacii, polonezii, 
iugoslavii, italienii, chiar şi letonii şi lituanienii. 
Cei mai numeroşi erau cehii, care se predaseră pe 
front ruşilor în masă. Este celebru cazul unui 
regiment care, trimis spre front, a trecut direct în 
rândurile ruşilor în pas de marş, cu muzica în 
frunte. Pentru organizarea lor depunea eforturi 
supraomeneşti profesorul Masaryk, viitorul 
preşedinte.

În această perioadă, Rusia bolşevică 
încheiase pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile 
Centrale, lăsând singură România pe frontul de 
est, înconjurată de duşmani. În aceste condiţii, 
România a fost şi ea nevoită să încheie pacea de la 
Buftea-Bucureşti, pace neratificată niciodată de 
regele Ferdinand.

Voluntarii rămaşi în Siberia au refuzat să 
depună armele şi au jurat să continue lupta. 

Iniţial, ideea aliaţilor era trecerea tuturor 
voluntarilor, de toate naţionalităţile, pe frontul 
francez, la fel cum s-a reuşit în 1917 trecerea a 
1800 de voluntari cehoslovaci prin portul 
Arhangelsk. Dar Lenin se opunea categoric, la 
cererea germanilor. Aşa că o nouă idee se înfiripa, 
cea de reconstituire a frontului oriental din 
armatele ruşilor albi, la care să se adauge şi 
contingentele naţionale ale voluntarilor, după ce 
ruşii albi îi vor învinge pe bolşevicii care 
trădaseră cauza aliată, mai mult, pactizaseră cu 
austro-germanii oferindu-le accesul la grânarul 
ucrainean şi la rezervele de minereuri ruseşti.

Voluntarii români s-au organizat cum au 
putut, beneficiind de suport, din punct de vedere 
al subzistenţei şi aprovizionării, de la corpul 
cehoslovac, mult mai bine dotat şi aprovizionat. 
Românii îşi organizează primele două regimente, 
„Horia” şi „Alba-Iulia”, bine înzestrate, inclusiv 
cu câte un tren blindat fiecare, şi au început 
organizarea celui de-al treilea regiment, 
„Mărăşeşti”. Comandant militar al corpului este 
numit colonelul ceh Kadletz, dar se afla în 
subordinea Consiliului Naţional Român 
(constituit la 3 august 1918) condus de Voicu 
Niţescu. Motivul pentru care un colonel ceh a fost 
numit la comanda corpului românesc nu trebuie 
să ne mire. În primul rând, corpul român depindea 
din punct de vedere al aprovizionării de cel 
cehoslovac, mult mai bine organizat şi mai 
numeros, datorită demersurilor lui Masaryk şi 
trecerii acestuia pe lângă autorităţile ruseşti 
antibolşevice din regiune şi sprijinului direct al 
misiunilor aliate din Siberia, dar şi a sprijinului de 
care s-a bucurat în trecut în rândul autorităţilor 
ţariste şi mai apoi a celor ale lui Kerenski. În plus, 
românii care au fost luaţi prizonieri erau în mare 
parte grade inferioare şi simpli soldaţi, spre 
deosebire de cehoslovaci care se predau în 
corpore, cu tot cu ofiţerii lor superiori. Mai era şi 
politica austro-ungară, de a nu promova prea 
mulţi români în grade militare superioare, de 
teamă că influenţa acestora să nu ducă la dezertări 
în masă spre România, mai ales că nu se ştia pe ce 
cale o va apuca România. După 1916, cu atât mai 
puţin. În schimb, cehoslovacii nu aveau spre cine 
să-şi îndrepte privirile, întregul lor teritoriu fiind 
înglobat în imperiul austro-ungar.

O mare parte dintre prizonierii austrieci, 
unguri şi germani din lagărele de prizonieri s-au 
încadrat voluntari în armata bolşevică, o 
motivaţie în plus pentru români şi celelalte 
naţiuni oprimate să li se opună în cadrul 
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corpurilor de voluntari naţionale, româneşti, 
cehoslovace, iugoslave sau poloneze. Desigur, au 
fost prizonieri care s-au înrolat în armata 
bolşevică, dar numărul lor, mai ales al românilor, 
a fost foarte redus. Cât despre gradul de încadrare 
în corpurile naţionale, după statistici, românii 
erau preponderenţi, cu 16% voluntari din totalul 
prizonierilor români din Rusia. Cifrele 
comparative, de exemplu pentru cehoslovaci, cei 
mai numeroşi, era de 12% voluntari din totalul 
prizonierilor cehoslovaci din Rusia. Scopul 
comisiilor de recrutare, respectiv al Consiliului 
Naţional Român, era să-i încadreze în aceste 
corpuri sau să-i convingă să nu se întoarcă încă 
acasă, unde ar fi fost recrutaţi de autorităţile 
austro-ungare şi trimişi urgent pe front împotriva 
aliaţilor. Demn de menţionat este faptul că unii 
români s-au integrat destul de bine în Rusia, unii 
chiar stabilindu-se şi întemeindu-şi familii acolo. 
Ce s-a întâmplat cu ei mai târziu, greu de 
menţionat.

Vorbeam de ideea iniţială de a trimite 
corpurile de voluntari pe frontul de vest, în 
Franţa. Pentru a evita trecerea lor prin zona 
controlată de bolşevici, percepuţi ca şi aliaţi ai 
austro-germanilor, s-a decis expedierea lor pe 
calea cea mai lungă, prin Siberia cu trenul 
transsiberian până la Vladivostok, apoi 
îmbarcarea lor cu destinaţia finală frontul 
francez. Dar, la începutul lunii mai a anului 1918, 
sub presiunile crescânde ale germanilor, guvernul 
de la Kremlin a cerut expedierea voluntarilor prin 
porturile nordice Murmansk şi Arhanghelsk, ce 
aveau dezavantajul că accesul spre ele trecea prin 
zona controlată de bolşevici. Temându-se de o 
trădare, mai ales că trupele germane nu erau 
departe de aceste căi de acces, marea masă a 
voluntarilor cehoslovaci a refuzat, într-un 
congres ţinut la Celiabinsk. La 25 mai 1918, 
Corpul Voluntarilor Cehoslovaci a decis să 
continue drumul spre est, iar dacă va întâmpina 
rezistenţă (o parte din staţiile de pe parcursul 
transsiberianului erau deja bolşevice) să treacă 
prin forţă. Românii erau atunci parte a eşalonului 
cehoslovac, puţin mai târziu îşi vor constitui 
regimentele proprii.

Conflictul s-a declanşat aproape imediat. 
Au început atacurile Armatei Roşii şi ale bandelor 
de bolşevici, la care se adăugau detaşamentele 
organizate de generalul german von Taube, 
responsabil în zonă, la care voluntarii au ripostat. 
În trei luni de zile, voluntarii erau stăpâni pe 
întregul traseu feroviar cuprins între Volga şi 

Vladivostok. Astfel, în aceste regiuni ale Rusiei, 
apăruseră deja două fronturi de luptă. Unul 
principal pe Volga, între Armata Roşie şi unităţile 
ruşilor albi conduşi de amiralul Kolceak şi 
atamanul Dutov şi altul, de-a lungul căii ferate 
transsiberiene, între bandele de partizani 
bolşevici şi voluntari ajutaţi de ruşii albi. Aici 
apare şi intervenţia aliaţilor, care debarcă trupe în 
extremul orient, la Vladivostok, şi în porturile din 
nord, pentru a lichida regimul bolşevic şi a salva 
armatele voluntarilor. Din păcate, şi se va vedea 
mai târziu, unităţile debarcate erau total 
insuficiente, iar voinţa politică inexistentă, un 
mic efort atunci ar fi distrus regimul bolşevic, 
scutind omenirea de hecatombele de morţi în 
numele comunismului în secolul XX.

Între timp, românii se adunau tot mai 
mulţi în punctele de concentrare de la Samara, 
Celeabinsk, Irkutsk şi Vladivostok. Îşi formează 
regimente independente, sub steag naţional, şi 
intră în misiune. Încă de când erau parte a 
corpului ceh, românii voluntari au luat parte la 
primele lupte împotriva bolşevicilor. Acum, ca şi 
corp naţional şi independent, li se dau misiuni 
specifice, iar cea mai mare răspundere era paza 
căii ferate a transsiberianului, artera de care 
depindea existenţa armatelor naţionale şi a celei 
populare a ruşilor albi din Siberia.

Stăpânire românească în Siberia
 Voluntarii români cu sediul la Kinel sunt 
poziţionaţi până aproape de Ufa, şi resping prin 
luptă atacurile bolşevice. În apropiere de Ufa, un 
atac puternic bolşevic reuşeşte să rupă legătura pe 
calea ferată dintre frontul de pe Volga şi cel 
interior, dar după o zi de luptă, beneficiind şi de 
ajutorul unui corp cehoslovac, legătura este 
refăcută. Unităţi româneşti sunt trimise în 
urmărirea bandelor bolşevice în pădurile din 
împrejurimi pe care le risipesc, punându-le în 
imposibilitatea de a mai ataca calea ferată.

La Celiabinsk, trupa cea mai puternică şi 
mai bine organizată este cea românească. Treptat, 
în paza şi stăpânirea lor intră întreg oraşul. 
Fabrica de oţel, depozitele militare, administraţia 
financiară, gara, podurile de cale ferată, clădirile 
publice, lagărul de prizonieri, toate sunt păzite şi 
apărate de români. Chiar şi clădirea în care se află 
statul major rus este păzită de voluntari români. 
Instrucţia recruţilor ruşi se face de către români, la 
fel şi străzile oraşului sunt patrulate zi şi noapte de 
v o l u n t a r i i  r o m â n i .  D o a r  g a r n i z o a n a 
Celiabinskului este rusească, pe motiv de orgoliu, 
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deoarece aici este instalat comandamentul 
suprem al armatelor naţionale. Dar, practic, 
întreaga forţă militară este în mâna voluntarilor 
români.

Necesitatea apărării transsiberianului a 
făcut ca românii să-şi extindă mai mult raza de 
acţiune, cuprinzând în stăpânirea lor şi oraşele 
Kurgan şi Petropavlosk, în răspunderea lor 
revenind 700 de verste (aproape 1200 de 
kilometri) din calea ferată transsiberiană. 
Comandanţi (primari) ai celor două oraşe sunt 
numiţi locotenent doctor I. Sabo (pentru Kurgan), 
iar pentru Petropavlosk locotenent Cornel Vaida, 
cu puteri discreţionare.

I m p r e s i o n a t  d e  d i s c i p l i n a  ş i 
combativitatea voluntarilor români, comandantul 
brigăzii ruse spunea: „dacă Rusia ar dispune 
numai de două divizii româneşti, acestea ar valora 
mai mult decât douăzeci de divizii ruse şi regimul 
bolşevic ar aparţine deja istoriei”. Nu greşea prea 
mult, pe frontul de pe Volga se înfruntau armata 
roşie şi cea albă condusă de atamanul Dutov şi 
amiralul Kolceak, câte 120 000 de luptători de 
fiecare parte. Dar erau atât de dezorganizaţi şi 
indisciplinaţi, încât, conform relatărilor 
observatorilor şi trimişilor militari aliaţi, două 
divizii europene bine organizate le-ar fi spart 
frontul şi ar fi avansat până la Moscova fără 
probleme. Din nou, un mic efort aliat ar fi rezolvat 
problema comunismului care a răvăşit istoria 
secolului XX. Dar. războiul în Europa se termina 
prin capitularea Germaniei, puţin mai târziu, şi, 
după mai bine de patru ani de lupte, aliaţii erau 
sătui de război. Ei au decis mai târziu să lase Rusia 
de capul ei, pe principiul neamestecului în 
treburile interne. Şi au lăsat-o, deschizând cale 
liberă lui Lenin, şi apoi lui Stalin, spre dominarea 
unei bune părţi a lumii, cu preţul a milioane de 
vieţi omeneşti.

Românii nu ştiau şi nu aveau cum să ştie 
ce va fi în viitor. Ei stăpâneau o bună parte din 
linia transsiberiană şi îşi făceau datoria. Aproape 
o sută de ani mai târziu, soldaţii români stăpânesc 
o provincie din Afghanistan, provincia Zabul, cu 
puţin mai mică decât Dobrogea, şi îşi fac datoria.

Lupte cu bolşevicii pentru transsiberian
 Bandele bolşevice, alungate de către 
voluntari, au rămas în satele şi pădurile din 
apropiere şi au început atacurile pe frontul intern. 
În grupuri de la câteva zeci la câteva sute, atacă 
paza transsiberianului, încercând să întrerupă 
această arteră vitală. Printre cele mai greu 

încercate este zona din responsabilitatea 
voluntarilor români.

Dar aceştia nu se mulţumesc doar să se 
apere, ci pornesc în urmărirea bandiţilor, din care, 
o mare parte, pe lângă bolşevici ruşi, se află şi 
foşti prizonieri unguri şi germani convertiţi la 
noua ideologie sau luptând împotriva ideii 
voluntarilor de a-şi constitui propriile state 
naţionale pe ruinele Austro-Ungariei. Voluntarii 
români îi urmăreau zile în şir, pe distanţe şi de trei 
sute de kilometri de o parte şi de alta a magistralei 
feroviare, prin nămeţi şi geruri de – 45 grade, sau 
pe arşiţă toridă, pentru a se asigura că îi distrug şi 
că nu vor ataca din nou. Era o apărare activă, 
agresivă, care dădea rezultate. În sectorul 
românesc toate atacurile au fost respinse cu 
p i e r d e r i  g r e l e  p e n t r u  a t a c a t o r i .  S p r e 
exemplificare, câteva extrase din jurnalul de 
operaţii păstrat şi predat de către locotenentul Elie 
Bufnea, împreună cu numeroase fotografii, hărţi 
şi liste cu voluntari, Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia şi apărute în premieră într-un album 
intitulat „Corpul Voluntarilor Români din Siberia 
(1918-1920)”, Editura Marist, Baia Mare, 2010:

1919, septembrie, 23: La ora 14.30 a sosit 
în Taişet detaşamentul sub conducerea lt. Moga, 
care a fost plecat în 10 septembrie în expediţie. 
După cum raportează lt. Moga... în 14 septembrie 
detaşamentul se împarte în două companii şi 
jumătate, 2 mitraliere, 3 cazaci pleacă din 
Buzicanovo prin satul Klinci, Djoghin, la 
Tremina, o jumătate de companie, 1 puşcă 
mitralieră, 3 cazaci, pleacă din Buzicanovo prin 
satul Klinci, Lagaşet la Cernigaşet. În 15 
septembrie 1919 detaşamentul din Cernigaşet, 
prin satul Cercet soseşte la Tremina la orele 12. 
Aici s-au primit ştiri că bolşevicii sunt în două 
grupe, una sub conducerea lui Bici, iar a doua 
sub conducerea lui Gruzin... Auzindu-se în Cercet 
că conducătorul bolşevicilor Bici, în zilele de 15 – 
16 sept. s-a aflat în sat după vite, producte şi 
oameni, şi se spunea că el este ascuns în 
apropierea satului Cercet s-au trimis din Cercet 
în toate direcţiile mai multe grupe. Patrula 
ofiţerească, la care s-a cerut şi sublocotenentul 
Roşca, a fost prins pe conducătorul Bici la 
hotarul Pepel. Patrula s-a reîntors cu el la Cercet. 
Pe drum însă patrula aceasta cu Bici a fost 
atacată de o grupă de 20-25 de bolşevici, care 
trăgând salve a împuşcat pe soldatul Ciocală 
Svetazar şi vânătorul Bota Petru, ambii de la 
compania de mitraliere, iar răniţi au fost de 
partea noastră sublocotenentul Roşca Alexandru 
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şi vânătorul Epureş Ioan, de la compania de 
mitraliere. Într-aceasta Bici le-a fost scăpat, însă 
ajutorul de 2 plutoane care le-a sosit la timp din 
Cercet, l-a prins iarăşi şi apoi toţi se întorc la 
Cercet, după ce bolşevicii au fost împrăştiaţi. În 
19 septembrie 1919, întreg detaşamentul la 
oarele 6 dimineaţa a plecat din Cercet la 
Tremina, unde a fost cantonament, iar la oarele 
17 s-au înmormântat morţii noştri, vânătorul 
Bota Petru şi vânătorul Ciocală Svetazar. În 20 
sept.1919, la oarele 6 dimineaţa întreg 
detaşamentul pleacă spre Buziranovo, puţin 
înaintea satului Klinci, detaşamentul este atacat 
de banda roşilor de sub conducerea lui 
Savinovski Ivan, care însuşi cade mort, iar banda 
lui e împrăştiată. Din partea roşilor 8 morţi şi 
mai mulţi răniţi. De la noi e rănit uşor vânătorul 
Ianuţescu din compania a 2-a, după aceea 
detaşamentul soseşte la Buzikanovo unde 
cantonează ...1919, oct. 1. Azi la oarele 6 
dimineaţa a fost executat în gara Taişet 
propagandistul bolşevic  prins de Compania a 2-
a în expediţie, Bici. 

Despre  aces t  ep i sod ,  a l  r ăn i r i i 
sublocotenentului Roşca, locotenentul Ghişa 
Simion, în memoriile sale, povesteşte că acesta a 
fost împuşcat în gât şi cu toate acestea a reuşit să 
arunce o grenadă înspre bolşevicii care se 
apropiau de el să-l ia în baionete, provocând mai 
mulţi morţi şi răniţi. Mai menţionează că alături 
de Bici au fost spânzuraţi şi ceilalţi bolşevici 
capturaţi în luptă, la fel cum şi aceştia ucideau în 
chinuri orice voluntar ceh, polonez sau român ce 
le cădea în gheare.

Atât Simion Ghişa, cât şi locotenentul 
Elie Bufnea, în memoriile lor, povestesc despre 
aceste lupte şi campanii. Primul a participat cu 
compania sa la înăbuşirea revoltei bolşevice din 
oraşul miner Ceremkovo, alături de unitatea rusă 
naţionalistă condusă de colonelul Bognatov, 
basarabean de origine. Aici, vânătorii români au 
avut rolul decisiv, însufleţind cu disciplina şi 
eroismul lor şi unităţile ruse destul de temătoare. 
Pentru a-i motiva, ofiţerii lor le-au comunicat că 
românii au ordin să întoarcă mitralierele spre ei 
în caz că dau bir cu fugiţii. Locotenentul Elie 
Bufnea descrie campaniile de săptămâni prin 
codrii de nepătruns ai taigalei de o parte şi de alta 
a liniei transsiberianului.

S-au pomenit nişte nume de ofiţeri 
români aici, Moga, Roşca, Ghişa, Bufnea. Dar 
cine sunt ei şi cum au ajuns în Siberia? Povestea 
fiecărui voluntar poate fi subiect de roman, dar 

povestea acestor ofiţeri şi a altor câţiva ar face să 
pălească imaginaţia oricărui romancier. 
Spuneam că voluntarii români din Siberia 
duceau lipsă de ofiţeri, astfel s-a ajuns ca întreg 
corpul voluntarilor români să fie condus de 
colonelul ceh Kadletz. Ştiind aceasta, ofiţerii 
români menţionaţi s-au decis să facă ceva. Toţi 
erau originari din Ardeal, fugiseră din armata 
austro-ungară în România pentru a lupta pentru 
ţara lor. Au luptat în vara lui 1917 la Mărăşeşti şi 
în alte lupte, iar la încheierea păcii de la Buftea-
Bucureşti au demisionat din armată şi au pornit în 
grupuri de trei-şase oameni, incognito, mare 
parte pe jos, spre Siberia, să se alăture Corpului 
Voluntarilor Români. Au traversat întreaga Rusie 
frământată de război civil, au îndurat lipsuri, au 
fost capturaţi de bolşevici şi au reuşit să scape, şi, 
într-un final, au reuşit să ajungă în teritoriul 
controlat de ruşii albi, traversând linia instabilă a 
frontului şi ajungând acolo unde era nevoie de ei, 
pentru a prelua comanda plutoanelor şi 
companiilor româneşti şi a le conduce din nou în 
luptă. Roşca şi încă cinci români au fost înrolaţi 
timp de câteva luni în Armata Roşie, şi erau 
foarte apreciaţi, primii în atac şi ultimii în 
retragere. De fapt, ei căutau ocazia să treacă 
dincolo, la albi. Până la urmă, au reuşit, iar Roşca 
va fi rănit în împrejurările descrise mai sus.

Merită reţinute numele acestor ofiţeri 
români, cu adevărat eroi, la fel ca şi întregul Corp 
al Voluntarilor Români din Siberia. Iată numele 
lor, după cum apar în fotografie: în rândul de sus, 
lt. Laza, slt. med. Iana, lt. Bufnea, lt. Ghişa, slt. 
Cojocariu, slt. Roşca junior (Alexandru), în 
rândul de jos, slt. Roşca senior, lt. Moga, slt. 
Moldoveanu, cpt. Băleanu, lt. Gâşteanu, slt. 
Furtună.
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Semnificația	Zilei	de	Întâi	Decembrie.	

Marea	Unire	din	1918

Prof.	Estera	HĂȘMĂȘAN

    ncepând cu anul 1990, s-a adoptat ca Zi 
Națională a României Întâi Decembrie, zi în care, 
în 1918, s-a făurit România Mare.

Avem în istoria noastră multe date și 
evenimente de mare importanță, care ar putea 
primi semnificația de Zi Națională. Unele din ele 
au și avut această valoare în perioada anterioară.

Ziua de Întâi Decembrie are, desigur, o 
importanță deosebită, deoarece ea marchează 
finalitatea procesului de făurire a statului unitar 
român, proces început cu Mica Unire de la 1859. 
Teritoriile românești rămase și după 1859 sub 
dominație străină revin la patria mamă abia în 
1918, când s-a creat cadrul favorabil pentru a se 
putea realiza această întregire. Anul 1918 a adus 
României cea mai mare împlinire din întreaga sa 
istorie modernă: unitatea politică a tuturor 
românilor. În conjunctura sfârșitului războiului, 
românii din Basarabia, Bucovina și Transilvania 
hotărăsc, prin adunările lor reprezentative 
(martie, noiembrie, decembrie 1918), unirea lor și 
a teritoriilor respective cu România.

Proiectele de pace afirmate din timpul 
războiului propuneau principii care vizau dreptul 
la autodeterminare și respectarea suveranității 
statelor. Un astfel de program era cel afirmat de 
președintele SUA, Wodrow Wilson în mesajul 
adresat Congresului Statelor Unite, program 
cuprins în ,,Cele 14 puncte”. Românii au văzut 
atunci în președintele SUA un adevărat profet, 
care anunța principii menite să creeze un cadru 
favorabil împlinirii idealului întregirii statului 
român.

Unirea din 1918 a fost favorizată de 
destrămarea Imperiilor Rus și Austro-Ungar și de 
afirmarea principiului  autodeterminării 
naționale. La sfârșitul Primului Război Mondial, 
Europa prezenta o hartă nouă, în care principiul 
autodeterminării naționale fusese efectiv aplicat. 

Basarabia, ruptă de Moldova și alipită de 
Rusia în 1812, a pus în aplicare declarația lui 

L e n i n  p r i v i n d  d r e p t u l  p o p o a r e l o r  l a 
autodeterminare, fiind prima provincie care s-a 
unit cu România la 27 martie 1918. În octombrie 
1917, Congresul ostașilor moldoveni a proclamat 
autonomia provinciei și a decis convocarea unei 
adunări reprezentative, Sfatul Țării, care trebuia 
să se pronunțe asupra viitorului politic al 
provinciei. În decembrie, Sfatul Țării, condus de 
Ion Inculeț, a proclamat Republica Democratică 
Moldovenească, autonomă, în cadrul Rusiei, care 
s-a proclamat independentă la 24 ianuarie/6 
februarie 1918. 

Agitațiile provocate de bolșevici puneau 
în pericol existența noului stat și depozitele pe 
care armata română le deținea în regiune. 
Conducătorii Sfatului Țării au făcut atunci apel la 
trupele române care au intrat în Basarabia pentru a 
asigura ordinea. La 27 martie 1918, Sfatul Țării a 
decis unirea Basarabiei cu România. Redăm în 
continuare un fragment din Declarația de unire a 
basarabenilor:

,,În puterea dreptului istoric și dreptului 
de neam, pe baza principiului ca noroadele 
singure să-și hotărească soarta lor de azi înainte și 
pentru totdeauna (Basarabia) se unește cu mama 
ei România. 

Trăiască unirea Basarabiei cu România 
de-a pururi și totdeauna!”



A doua provincie românească, Bucovina 
(aflată sub dominație austriacă din 1775), se va 
uni cu țara mamă în toamna anului 1918. În 
această provincie, mișcarea unionistă românească 
se confrunta cu tendințele de anexiune ucrainene, 
pe care administrația austriacă nu mai era în stare 
să le contracareze. Naționaliștii ucraineni și 
revoluționarii bolșevici au creat o stare de haos și 
anarhie. Soldații ucraineni întorși de pe front 
terorizau populația, iar în mai multe centre din 
Bucovina se formaseră grupuri militare ale 
legiunii ucrainene.

În octombrie 1917 s-a înființat Consiliul 
Național Român, condus de Iancu Flondor, care a 
cerut autodeterminarea națiunii române. La 
inițiativa fruntașilor luptei naționale Sextil 
Pușcariu și Iancu Flondor, s-a convocat o mare 
adunare reprezentativă a românilor din Bucovina, 
care urma să decidă unirea Bucovinei cu 
România.

P e n t r u  a  c o n t r a c a r a  a c ț i u n i l e 
naționaliștilor ucraineni, Consiliul National a fost 
nevoit să ceară sprijin armatei române, drept 
pentru care Guvernul Român a trimis o divizie 
românească, care a intrat în Bucovina și, la 11 
noiembrie, a restabilit ordinea în Cernăuți. 

Congresul General al Bucovinei s-a 
desfășurat la 15/28 noiembrie 1918 la Cernăuți, în 
Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan. Mii de 
locuitori din toate colțurile provinciei au venit la 
Cernăuți să participe la Marele Eveniment, unde 
aveau să fie prezenți reprezentanți ai tuturor 
naționalităților din provincie (români, polonezi, 
ruteni, germani). La propunerea lui Iancu 
Flondor, Congresul a votat cu majoritate 
zdrobitoare de voturi Unirea necondiționată a 
Bucovinei cu Regatul României. Redăm în 
continuare un fragment din Hotărârea de unire:

,,De aceea, noi, Congresul General al 
Bucovinei, întrupând suprema putere a Țării și 
fiind investiți singuri cu puterea legiuitoare, în 
numele suveranității naționale hotărâm:

Unirea necondiționată și pe vecie a 
Bucovinei în vechile ei hotare (…) cu Regatul 
României”. (Moțiunea Congresului General al 
României, 15/28 noiembrie1918 )
 După Congres, o delegație formată din 
mitropolitul Vladimir de Repta, Iancu Flondor, 

Ion Nistor, Dionisie Bejan și reprezentanți ai 
minorităților a mers la Iași, unde se aflau încă 
Guvernul și Curtea Regală și a înmânat regelui 
Ferdinand I actul unirii Bucovinei cu România. 
La 18 decembrie se consfințea prin decret-lege 
unirea Bucovinei.
 În toamna lui 1918, înfrângerea Austro-
Ungariei devenise evidentă. În încercarea de a 
salva Imperiul, împăratul Carol I a lansat apelul 
,,Către popoarele mele credinciose”, prin care 
propunea federalizarea statului.
 P a r t i d u l  N a ț i o n a l  R o m â n  d i n 
Transilvania, care-și reluase activitatea în 1917, a 
răspuns prin Declarația de Independență de la 
Oradea (octombrie 1918), prezentată apoi în 
Parlamentul de la Budapesta de către deputatul 
Alexandru Vaida-Voevod.
 Acțiunea de unire a fost coordonată de 
Consiliul Național Român Central alcătuit din 
șase membri din P.N.R. și șase membri ai 
Partidului Social Democrat. Consiliul a preluat 
administrația teritoriilor românești, puterea locală 
fiind exercitată de consiliile naționale române. 
Ordinea publică era asigurată de gărzile 
românești.
 Prin manifestul ,,Către popoarele lumii”, 
Consiliul anunța opiniei publice internaționale 
dorința de unire cu România și cerea autorităților 
maghiare să-i recunoască puterea deplină  asupra 
teritoriilor românești.
 La mijlocul lunii noiembrie au avut loc 
tratative cu reprezentanții guvernului maghiar, 
care nu acceptau decât soluția autonomiei 
Transilvaniei în cadrul Ungariei, propunere 
refuzată de români.
 Pentru a decide viitorul Transilvaniei, 
Consiliul a lansat chemarea la o adunare populară 
ce urma să aibă loc la Alba-Iulia, în ziua de 1 
decembrie 1918. Au fost desemnați 1228 de 
delegați pentru Marea Adunare Națională de la 
Alba-Iulia. S-a urmărit să se realizeze o 
reprezentare cât mai largă în rândul delegaților 
pentru ca hotărârea ce urma să se ia la Alba-Iulia 
să fie bine întemeiată. Astfel, au fost cuprinși în 
rândul delegaților reprezentanți ai tuturor 
categori i lor  sociale  ( țărani ,  meser iaș i , 
intelectuali, mari proprietari); de asemenea, au 
fost  desemnați  reprezentanți  ai  tuturor 
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categoriilor profesionale (preoți, avocați, 
profesori, militari etc.).
 Pe lângă cei 1228 de delegați, au fost 
prezenți la Alba-Iulia peste 100.000 de români 
veniți din toate părțile Transilvaniei să aclame 
unirea cu țara. Mii de români au pornit în zilele 
premergătoare lui Întâi Decembrie din toate 
colțurile Transilvaniei spre Alba-Iulia pe jos, 
călare, cu căruțele sau cu trenul, însuflețiți de 
dorința de unire.

Lucrările Adunării au avut loc în vechea 
Casină (azi Sala Unirii) și au fost deschise de 
Gheorghe Pop de Băsești, unul dintre fruntașii 
mișcării memorandiste, iar Vasile Goldiș a citit 
Rezoluția Unirii. Redăm în continuare un 
fragment din Rezoluția Unirii:

,,Adunarea națională a tuturor românilor 
din Transilvania, Banat și Țara Ungurească 
adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba 
Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918 
decretează unirea acelor români și a tuturor 
teritoriilor locuite de dânșii cu România”.

A fost ales Marele Sfat Național Român, 
organism legislativ subordonat Parlamentului 
României. Funcția executivă era încredințată 
Consiliului Dirigent condus de Iuliu Maniu, și el 
subordonat Guvernului de la București. Pe plan 
extern, Unirea din 1918 a fost recunoscută prin 
tratatele încheiate cu România în cadrul 
Conferinței de Pace de la Paris.

Prezentăm în continuare un fragment din 
Proclamația regelui Ferdinand (rămas în memoria 
românilor ca „Întregitorul”) cu prilejul 
încoronării sale la Alba-Iulia, 15 octombrie 1922:

,,Punând pe capul meu, într-această 
străveche cetate a Daciei romane, coroana de la 
Plevna, pe care noi și glorioase lupte au făcut-o pe 
veci coroana României Mari, mă închin cu 
evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și 
de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și 
prin jertfa lor, au asigurat unitatea națională și 
salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-
un glas și o simțire de la Tisa până la Nistru și până 
la Mare”.

1. Ştefan Pascu, ,,Ce este Transilvania”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983. 
2. Ioan Scurtu, coordonator xxx ,,Istoria României între anii 1914-1918” Culegere de documente, 
Editura Didactică și Petagogică, București 1982.
3. Ioan Scurtu, ,,Alba-Iulia 1 Decembrie 1918”, Editura Sport-Turism, București 1988.

Note

Azi e zi de sărbătoare
Hai cu toţii s-o cinstim
De la Tisa pân` la mare,
Din Marmaţi la Severin!

Hai să dăm mână cu mână
Cei cu suflet românesc,
Glasurile să răsune
Pe pământul strămoşesc!

C-a sosit ziua Unirii
Zi de vis, de bucurie
Ce umple cupa iubirii
Cu aleasa-i măreţie.

Căci nimic mai bun sub soare,
Orişiunde fraţii cresc,
Nu găseşti în căutare
Dulce nume românesc.

Maria	Genica	LETAI

De	ziua	țării
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Pe	urmele	Întregitorilor	de	Ţară	(II)

Colonel	(r)	Gavril	BABICIU

ontinuând programul ce vizează 
efectuarea de pelerinaje în diferite locuri din 
Europa, în care s-au luat decizii importante pentru 
istoria poporului român, în special cele care au 
dus spre făurirea României Mari la 1 Decembrie 
1918, un grup de 48 maramureșeni, membrii și 
simpatizanți ai Filialei Maramureș ai Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, au 
pornit într-o nouă expediție „Pe urmele 
Întregitorilor de Țară”. De această dată, ne-am 
îndreptat spre est, către cele două mari centre de 
cultură şi civilizaţie românească, Cernăuţi şi 
Chişinău, aflate acum în componenţa altor state, 
atât pentru a rememora crâmpeie din istoria 
acelor străvechi ţinuturi româneşti, cât şi pentru a 
constata la faţa locului care este situaţia actuală.

Primul oraş vizitat a fost Cernăuţi, 
astăzi capitală a unei provincii ucrainene. Odată 
intrați în Sala Sinodală a Mitropoliei Bucovinei 
de la anul 1918, Angela Bota, ghidul nostru la 
Muzeul de Stat „Iuri Fetcovici” din Cernăuți, ne-
a invitat să ne așezăm pe scaunele frumos 
capitonate din impunătoarea încăpere de 
marmură.

Din instinct privesc dacă este liber 
scaunul pe care doresc să mă așez și dacă au 
rămas ceva „semne” de la românul bucovinean ce 
stătea pe acest loc la 28 noiembrie 1918.

Mă așez cu sfială și ridic mâna dreaptă, 
rămânând așa până când nepotul meu, Gabriel, a 
reușit să numere până la 48, deoarece, întreg 
grupul de maramureșeni intrați în sală mi-a urmat 
gestul. Da, 48 de membri și simpatizanți ai 
Filialei Maramureș ai Asociației Naționale Cultul 
Eroilor „Regina Maria” au votat aici o Moțiune 
de Neuitare a eroicului moment în care 

„Congresul general al Bucovinei, întrupând 
suprema putere a ţării şi fiind singuri cu puterea 
legiuitoare, întrunit, joi, 28 noiembrie 1918, 
considerând că în 1774, prin vicleşug, Bucovina a 
fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila 
alipită coroanei Habsburgilor, …în numele 
suveranităţi i  naţionale,  hotărâm:Unirea 
necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în vechile 
ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu 
regatul României.” (Extras din Moțiunea din 
1918)

De la Cernăuți, grupul nostru s-a 
îndreptat spre Chișinău, acum capitală a 
Republicii Moldova. Pe itinerariul parcurs ne-am 
oprit să vizităm două dintre numeroasele cetăți 
construite pe malul drept al Nistrului pentru a fi 
bastioane de veghe la hotarul de răsărit al Țării. 
Primul popas a fost la Hotin.

Aici, pe malul drept al Nistrului, în anul 
1325, voievozii moldoveni din Onuț au pus 
bazele acestei cetăți. În jurul anului 1340, cetatea 
a fost ocupată de voievodul moldovean Dragoș, 
primul descălecător al Moldovei. După anul 
1375, cetatea a devenit parte a Moldovei 
independente (Wikipedia). Întărită pe vremea lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt, cetatea a devenit cel mai 
nord-estic fort de apărare al poporului său și a 
„toată creștinătatea”. Arsenal de epocă, 
construcții de apărare și de conviețuire sub stare 
de asediu, toate acestea le-am putut vedea în 
această cetate.
 Am coborât la Cetatea Soroca, pe pământ 
moldovean, fără a lua în seamă timpul pierdut la 
granița efemeră dintre cele două foste provincii 
românești. Zidurile înalte și groase, dar mai ales 
întunericul ce se lăsase, la propriu și la figurat, 
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peste noi, ne-au privat de dreptul de-a privi 
Basarabia rurală. Am înconjurat cetatea, am privit 
luciul apei ce mai păstrează povestea luptelor cu 
puhoaiele străine venite din răsărit și ne-am 
continuat drumul spre Chișinău.
 Am fi dorit să trecem apa Nistrului pe la 
Vadul lui Vodă, să pășim prin locul prin care 
domnitorii moldoveni treceau să-și inspecteze 
hotarul estic al Țării, acolo unde locuiesc azi 
românii transnistreni, adică toţi românii de 
dincolo de Nistru, din Podolia şi până la Nipru, de 
la Bug, Don, din Crimeea, Caucaz şi Siberia. N-a 
fost chip. Nu puteam risca să ne lăsăm în grija 
misiunii „căștilor albastre” (cu soldați ruși), la 
trecerea noii granițe (din 1992) cu așa numitul 
stat transnistrean, sprijinit de puternica Armată a 
XIV-a (nu doar a lui Smirnov), în timp ce pe 
pancarta mare scria „Pe urmele Întregitorilor de 
Țară”, iar alături de aceasta erau cărți și reviste 
pregătite pentru cei dornici să citească în limba 
română (cărți editate și oferite de Editura 
„Eurotip” Baia Mare - director: Pamfil Godja și 
revistele „Familia Română”, editată de 
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia 
Mare - director: dr. Teodor Ardelean și „Eroii 
Neamului” din Satu Mare - redactor șef: colonel 
(r.) Voicu Șichet).

Slabă consolare, și totuși, în cadrul 
„simpozionului pe roți” s-au evocat: dacii 
transnistreni, tyrageţii (geţii de la Nistru), supuşii 
lui Burebista, care stăpânea inclusiv Olbia (la 
gurile Bugului);  voievozii bolohovenilor
Alexandru din Belţi şi Gleb al lui Ieremia (I.S. 
Nistor, „Istoria românilor din Transnistria”, 
Bucureşti 1995, pag. 13);  domnitorii Moldovei
care stăpâneau teritoriile transnistrene: Petru 
Aron la 1455 (Istoria României în date, pag. 9), 
Ştefan cel Mare stăpân în Podolia; hatmanul 
cazacilor, Dumitru Vişnovieţchi, descendent din 
vița lui Petru Rareş (N. Iorga, „Istoria românilor 
pentru poporul românesc”, Chişinău 1992, pag. 
103); hatmanul Ioan Nicoară Potcoavă ajuns pe 
tronul Moldovei la 1577 (A. Boldur, „Istoria 
Basarabiei”, Bucureşti 1992, pag. 177.); Ion Vodă 
Armeanul, care în 1574, vorbește de „ţara noastră 
a Moldovei de dincolo de Nistru” (E. Şt. Holban, 
Figuri basarabene, „Basarabia” nr.3/1992, pag. 
89); Gheorghe Duca ce devine la 1681 „Despot al 
Moldovei şi Ucrainei” (A. Crihan, Basarabia nr. 
10/1991, pag. 69). În concluzie, până la 1765, 
Moldova continuă să administreze şi malul stâng 
al Nistrului (N. Iorga, Românii de peste Nistru, 
„Basarabia”, nr. 11/1992, pag. 87).

A venit anul 1812. În data de 16/28 mai 
1812, s-a semnat, în incinta Hanului lui Manuc, 
„Pacea de la Bucureşti” (care încheia războiul 
ruso-turc din anii 1806-1812), în urma căreia 
ţinutul dintre Prut şi Nistru a fost anexat Rusiei.
 Pe vremea când eram elev la școala 
militară, în anul 1966, pe un afiș expozitional din 
Sala de Festivități am citit, în variantă franceză, 
câteva puncte din acest tratat. Puțini istorici au 
văzut textul integral al tratatului, altfel nu-mi 
explic de ce atâta tăcere în jurul lui. Scria acolo, 
parcă la punctual 12: Teritoriile dintre Prut și 
Nistru vor fi RETROCEDATE Rusiei. Atunci mi-
am dat seama că destinul acestui pământ 
românesc a fost la discreția marilor puteri din 
acea perioadă. Da, pe vremea când poporul 
român și teritoriul locuit de acesta nu erau subiect 
de drept internațional, otomanii  „retrocedau!!!”
Rusiei țariste, o parte din pământul Moldovei, 
pământ ce nu le aparținea, iar Franţa, Austria şi 
Marea Britanie, în complicitate cu Rusia țaristă, 
urmăreau un singur țel: scăderea puterii otomane 
în bazinul carpato-dunăreano-pontic.

Ocupaţia „seculară” ţaristă (1812-1917) 
parcă n-a tulburat și mintea elitei românești din 
Basarabia, astfel că pe fondul dezmembrării 
Imperiului rus, survenit odată cu proclamarea 
pr inc ip iu lu i  autodeterminăr i i  conform 
Declaraţiei drepturilor popoarelor din Rusia 
( Consiliul Comisarilor Poporuluiadoptată de  al 
RSFS R 15 noiembrie 1917use la 2/   și atribuită lui 
Lenin), a proclamat Republica Democratică 
Moldovenească în decembrie 1917, iar prin Actul 
Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918, s-a 
înfăptuit unirea Basarabiei cu România.

La adăpostul Tratatului de neagresiune 
dintre Rusia și Germania și a p uiactul  Molotov – 
Ribbentrop (23 august 1939), dar în special al 
articolului III din Protocolul Adiţional Secret al 
acestuia, care stipula: „Privitor la Sud-estul 
Europei, atenţia este atrasă de către partea 
Sovietică privitor la interesul acesteia în 
Basarabia dezinteresul . Partea Germană declară 
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politic total în această regiune.”, Uniunea 
Sovietică a adresat României două Note 
Ultimative (26 și 28 iunie 1940), urmate de 
ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord fără ca 
România să poată riposta, având în vedere că 
Germania lui Hitler și Italia lui Musolini 
pregăteau Diktatul de la Viena (30 august 1940), 
referitor la Transilvania.

„Stimabile” îmi spune un camarad de 
expediție: „Istoria nu se învață, cum spui tu „pe 
roți”, ci pe băncile școlii” iar o elevată doamnă îi 
spune în șoaptă soțului: „Prea mulți Întregitori de 
Țară”. Așa este, prea mulți români și-au sacrificat 
viața în lagăre, închisori, tranșeele de pe marile 
fronturi de luptă pentru Întregirea și Reîntregirea 
neamului românesc și pentru dreptul nostru de a 
trăi liberi și demn în România, iar acum sunt dați 
uitării și ne este greu să ni-i amintim.

Târziu în noapte intrăm în Chișinău, 
venind dinspre răsărit. Parcă veneam în 
întâmpinarea militarilor români din unităţile 
Diviziei 1 Blindată de sub comanda generalului 
Sion care, în baza ordinului dat de mareșalul 
Antonescu: „Ostași, treceți Prutul”, au pătruns, 
prin lupte grele, în noaptea de 16 iulie 1941, și au 
eliberat orașul Chişinău, act ce a însemnat 
realipirea Basarabiei la Țară. Administrația 
militară românească din Basarabia a durat până 
frontul sovietic, din vara anului 1944, a înaintat 
până la Prut, Pacea de la Paris (10 februarie 1947) 
consfințind granițele fixate la 1940.

Memoria  e ro i lor  căzuț i  pent ru 
Întregirea și Reîntregirea Țării a fost elogiată de 
grupul maramureșean în „Complexul Memorial-
Cimitirul Eroilor” din Chișinău, unde s-a oficiat 
un parastas, s-a depus o coroană de flori cu 
ceremonial militar și s-au rostit alocuțiuni. 
Menționăm prezența în soborul de preoți a unui 
părinte din partea locului, care a slujit împreună 
cu preotul militar Daniel Achim din cadrul 
Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș 
și părintele Mircea Dorel Daraban de la Parohia 
„Sf. Vasile cel Mare” din Baia Mare, cu 
binecuvântarea primită de la Preasfințitul Iustin, 
episcopul ortodox al Maramureșului și 
Sătmarului, componenți ai grupului nostru.

Lacrimi și durere s-au văzut pe 
chipurile celor prezenți când doi dintre eroii 
moldoveni,  participanți la războiul din 
Transnistria (1992), au evocat clipe din 
momentele crâncene ale luptelor la care au 
participat.

Părintele Daniel a recitat poezia Limba 

Noastră de Alexe Mateevici, iar actorul și poetul 
moldovean Cupcea ne-a oferit un recital de poezii 
patriotice, recital ce a continuat și în autocar, până 
la hotelul Europa unde am fost cazați.

Părăsind Complexul Memorial, în 
sufletele noastre s-au confruntat cele mai 
neobișnuite idei. Cum este posibil ca terenul în 
care zac, date uitării, osemintele eroilor armatei 
române, denumit „Cimitirul Eroilor”, să fie nimic 
altceva decât un „Huci”?!!!.

Vegetația formată din arbuști, spini, 
ciulini, care, împinsă de buldozere, a creat o 
platformă peste mormintele eroilor, pentru a 
pregăti ridicarea unei construcții civile. Terenul 
aparține unui proprietar privat care a cumpărat 
acest teren sperând să facă o afacere bună cu 
statul român care, în mod firesc, trebuia să-l 
răscumpere. Au trecut 28 de ani de la Revoluția 
din 1989, dar reprezentanții autorizați ai 
României la Chișinău n-au avut preocupări legate 
de memoria eroilor români căzuți în grele lupte 
pentru eliberarea Chișinăului. Cum să creadă un 
român moldovean cuvintele clamate de cei ce vor 
să pară unificatori de țară când Cimitirul Eroilor 
este ca după război!!!

De fapt, una din glumele spuse în 
autocar, pe traseul de la Soroca spre Chișinău, a 
fost și aceea că: „mâine, la festivitățile organizate 
de către noi, cu sprijinul Ambasadei României la 
Chișinău, va participa și domnul Traian Băsescu, 
prezent la Soroca.” „A venit la Sărbătoarea 
Națională a Vinului” fu răspunsul unui hâtru bun 
de glume.

Da, o parte din membri grupului au 
rămas în oraș pentru a degusta în cadrul sărbătorii 
vinului din vinoteca moldoveană, mai ales că 
acest lucru nu l-am putut realiza când am vizitat 
orașul viticol Cricova.

Vizitarea Muzeului Național de Istorie 
din Chișinău a constituit pentru noi o prioritate.
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 Am dorit să vedem modul în care se 
prezintă vizitatorilor momentul istoric deosebit 
de important din viața moldovenilor de peste Prut, 
când Sfatul Ţării a votat, la 27 martie 1918, Actul 
Unirii, înfăptuindu-se astfel unirea Basarabiei cu 
România. La prima vedere, lucrurile par a fi 
rezonabile. Am găsit prezentat acest momemt 
istoric, dar într-o viziune palidă față de momentul 
în care Basarabia română a reintrat sub ocupație 
sovietică. 

Sub denumirea de Diorama „Operația 
Iași-Chișinău 1944”, este prezentată, într-o 
panoramă deosebită, pe o suprafață de 800 metri 
pătrați, „opera unicală realizată timp de opt ani de 
către renumiții pictori Nicolai Prisekin și Alexei 
Semionov, de Studioul militar „M.B.Grecov” din 
Moscova „Bărbăția ” a cărei subiect principal este 
și eroismul celor căzuți pe câmpul de luptă, 
intensitatea și dramatismul acțiunilor militare de 
lângă satul Leușeni, pe Prut”. Cei care se opuneau 
acestor „eroi” nu erau alții decât ostașii Regatului 
Român „imperialist”. Vă recomandăm tuturor să 
treceţi pragul acestei instituții de cultură pentru a 
vedea și alte aspecte „năstruşnice”. Iată de ce, noi, 
românii din Țară, trebuie să cunoaștem, să 
promovăm istoria reală și să nu învinovățim pe cei 
care învață lucrurile din perspectiva altor interese 
pentru că sunt obligați să o facă.

Regimul sovietic instaurat în Basarabia, 
timp de o jumătate de secol, prin deportări, 
colonizări, un învățământ partinic și rusificat, a 
format o „elită” de sneguri și dodoni care este 
precumpănitoare în viața politică din Republica 
Moldova. Iată un motiv pentru care Roata istoriei, 
la destrămarea Uniunii Sovietice, privitoare la 
teritoriile dintre Prut și Nistru, n-a urmat cursul 
firesc, cel din 1918. Dar să nu uităm că 
nedenunțarea Pactului Molotov-Ribbentrop a 
constituit un factor esențial în derularea 
evenimentelor, după anul 1989. Cum era să se 
realizeze unirea Basarabiei cu România când, 
conform celor spuse atunci de seniorul Coposu, și 
acum adeverite de toată lumea, România era 
sortită destrămării, acțiune ce pare că are 
continuitate prin forme deosebit de complexe și 
ascunse românilor de bună credință?!

Multe, foarte multe sunt semnalele 
privind vântul ce bate dinspre răsărit în Republica 
Moldova. În Chișinău, dacă întrebi despre un 
anume obiectiv, în limba română, ți se răspunde în 
ru se ș t e ,  cu  i n t e r ca l a r ea  uno r  cuv in t e 
„moldovenești” pentru ca totuși să înțelegi despre 

ce este vorba. Moldovenilor, persoane publice, le 
este frică să se „afișeze” cu grupuri de români, 
considerați străini, pentru a nu fi acuzați ca fiind 
„unioniști”. Seara românească pe care grupul de 
maramureșeni a organizat-o la hotelul Europa, 
locul unde am fost cazați, a fost întreruptă la 
solicitarea unor tineri cu ochi albaștri care au 
sesizat că am depășit ora destinată pentru cină. 
Totodată, pentru a nu tulbura apele și fără să 
atragem atenția celor ce chefuiau în piața centrală 
a Chișinăului, noi, pelerinii „Pe urmele 
Întregitorilor de Țară”, ne-am adunat la statuia lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt, ne-am prins de mâni în 
jurul ei, iar Hora Unirii am dansat-o la Iași 
comemorând ostașii voluntari ardeleni constituiți 
în unități de luptă la Darnița, în Siberia și care la 8 
iunie 1917 au depus jurământul de credință în fața 
regelui României, Ferdinand I, reginei Maria, 
oficialităţilor româneşti şi reprezentanţii aliaţilor, 
contribuind prin jerfa lor la realizarea celui mai 
înalt ideal al națiunii române: Unirea cea Mare. 
Am spus la revedere românilor de peste Prut, după 
ce ne-am rugat alături și împreună cu ei, în limba 
română, la Mănăstirea Capriana și am reținut 
cuvintele lor, uneori spuse în șoaptă: Și totuși, 
suntem frați!!!



Prof.	Carol	C.	KOKA

         n ziua de 8 iunie 1867, în Biserica Mátyás 
din Buda, a avut loc ceremonia de încoronare a 
împăratului Austriei Francisc Iosif, ca rege al 
Ungariei, ceea ce a însemnat nașterea monarhiei 
dualiste Austro-Ungaria, naștere întărită prin 
legile semnate de către rege la 28 iulie 1867. 
Dualismul a fost rezultatul tratativelor care au 
avut loc între Francisc Iosif și delegația maghiară 

1 2în frunte cu Déak Ferenc  și Andrássy Gyula . La 
rândul lui, Parlamentul ungar a adoptat legile 
care consfințeau dualismul la 20 martie 1867.
      De la început, dualismul a fost respins de 
către români, deoarece suprima autonomia 
Transilvaniei, fapt relevat de ziarul „Albina”, 
devenit un dușman de neîmpăcat al dualismului, 
o adevărată tribună de luptă pentru drepturile 
românilor. Ziarul s-a născut în anii care au 
precedat încheierea dualismului. Cei care i-au dat 
naștere au preconizat să îl transforme într-o armă 
politică.
      Inițiatorii ziarului românesc „Albina” au fost 

3 4Vincențiu Babeș  și Andrei Mocioni , doi 
intelectuali de marcă și oameni politici ai 
românilor din Transilvania. Primul număr al 
ziarului a apărut la 27 martie/8 aprilie (după alte 
surse la 15 aprilie) 1866, la Viena. Între 1869 și 
1877, din grija lui Vincențiu Babeș, tipărirea 
ziarului a continuat la Budapesta, cu toate că în 
1869 a fost interzis. Deviza sub care apărea ziarul 
era „Daco-romania morală, culturală, una și 
indivizibilă”. Atitudinea antidualistă a ziarului a 
făcut ca redactorii și colaboratorii săi să fie 
trimiși de nenumărate ori în judecată. Principalul 
finanțator al ziarului a fost familia Mocioni, dar 
ziarul realiza fonduri importante și din numărul 
mare de abonamente.
      Redactor responsabil, între 1866-1870, a fost 
George Popa, urmat de Vincențiu Babeș, între 
1870-1971 și 1872-1876. Pentru perioade mai 
scurte au fost redactori responsabili Iulian 

5Grozescu, Ioan Ciocan și I. Sepețianu . Printre 
colaboratori îi mai regăsim pe Vasile  Grigorovița 

6și Gruia Liuba .
7    „Cristos a înviat ! Cu această dulce salutare 

venim a prezenta astăzi această foaie onoratului 

nostru public cititor”. Astfel își începea drumul 
această curajoasă foaie în primăvara anului 1866. 
„De mulți ani nutrim dorința și planul de a 
înființa o foaie publicistică ca organ național 
independent și liberal, pentru toate interesele 
întregului popor român, adică o foaie 

8națională…” . În ceea ce privește programul, 
fondatorii ziarului menționează: „Dorința de a 
mijloci statornicia unui adevărat program 
național, adică prin încercarea și consultarea 
scrupuloasă și fidelă a sentimentelor, părerilor și 
intereselor poporului nostru, lămurindu-le și 
dezvoltându-le conform cerințelor timpului, 
serios și credincios, cu ajutorul celor mai solizi și 
zeloși, mai experți, învățați și probați bărbați ai 
nației noastre, a continua, a reprezenta și apăra 
căile și modalitățile cele mai potrivite spre 

9atingerea scopului nostru comun” .
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Ziarul	„Albina”,	tribună	de	luptă	
împotriva	dualismului	austro-ungar
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  În perioada apariției ziarului „Albina”, 
românii din Transilvania dispuneau de patru 
publicații, și anume: „Gazeta Transilvaniei”, 
„Telegraful român”, „Concordia” și „Familia”. 
Ultimele două apăreau la Budapesta, celelalte 
erau editate în Transilvania și inclinau spre o 
politică pasivistă. Tocmai de aceea, Alexandru 
Mocioni și cei din familia lui resimțeau 
necesitatea unui ziar care să promoveze 
activismul politic, acesta este motivul pentru care 

10au înființat ziarul „Albina” .
      Menționăm aici un fapt deosebit, și anume că 
Mihai Eminescu a debutat, ca publicist, la acest 
ziar, în numerele 7/19 și 9/21, ianuarie 1870, când 
a publicat articolul „O scriere critică”, în care i-a 
luat apărarea lui Aron Pumnul, criticat într-o 
broșură din Cernăuți.
      În paginile „Albinei”, dualismul a fost respins 
de la început, „atât ca principiu, cât și ca formă 
de organizare a imperiului… dualismul 
î n s e a m n ă  s u p r i m a r e a  a u t o n o m i e i 

11Transilvaniei” . Românii vedeau prin aceasta 
primejduirea întregii lor vieți naționale. Prin 
dualism au fost readuse în actualitate legile 
maghiare din 1848, care, ce e drept, enunțau 
„egala îndreptățire”, dar în dauna libertăților 
naționale. „Albina” respinge dualismul deoarece 
vede în el deznaționalizarea și cheamă toți 
românii la rezistență împotriva transpunerii în 

11viață a dualismului .
      Alegerea lui Francisc Iosif ca rege al Ungariei 
a  fost  una dintre  condiț i i le  acceptăr i i 
dualismului. „Albina” chema pe toți românii la 
luptă „pe câmpul spiritual”, o luptă îndelungată 
pentru „conservarea națională”. Din acest punct 
de vedere, politica românilor se potrivea cu cea a 
populației slave din imperiu. „Un stat sau un 
complex de state unde dreptatea și egalitatea nu 
există și nu încape, este o abnormalitate, un 
morb, o piedică în procesul de dezvoltare și 

12perfecționare a omenimei” .
      Autorii remarcă trei direcții de manifestare a 
antidualismului grupului de la „Albina”: 
apărarea autonomiei Transilvaniei, sublinierea 
unității moral-spirituale a poporului român, a 
solidarității românești și cultivarea spiritului 

13republican . Grupul de la „Albina” s-a pronunțat 
pentru respectarea legilor votate în cadrul Dietei 
de la Sibiu, între anii 1863-1864, Dietă în care 
românii erau reprezentați de 48 de deputați, 
pentru prima dată, românii deținând majoritatea 
în Dieta Transilvaniei. În aceste condiții, 

deputații români au votat Legea egalei 
îndreptățiri a națiunii române și Legea pentru 
folosirea limbii române în administrație și 
justiție, la egalitate cu limba maghiară și 

14germană.  Vincențiu Babeș a luat apărarea 
autonomiei Transilvaniei în Parlamentul de la 
Budapesta, unde a fost ales de patru ori deputat, 

15între 1866-1890.
      În paginile „Albinei”, constatăm în aproape 
f iecare  număr  un mare  in teres  pentru 
evenimentele din Principatele Unite. Informațiile 
de aici sunt cuprinse în rubrica „România”. 
Ziarul aborda în egală măsură și problemele 
economice și sociale. S-a pronunțat pentru 
uniformizarea ortografiei  și  gramaticii 
românești, pentru menținerea unității limbii 
române și întărirea legăturilor cu toate popoarele 
latine. Ziarul și-a manifestat simpatia față de 
lupta popoarelor din Balcani împotriva stăpânirii 

16otomane.  În 1871 și-a exprimat simpatia față de 
Republica Franceză, în timpul Comunei din 

17Paris , fiindcă ideea republicană propunea 
eliberarea tuturor națiunilor. Ziarul „Albina” 
apărea în circa 1.000 de exemplare, dar era citit 
de către preoți și învățători la alte mii de 

18persoane.
      După cum era de așteptat, cele scrise în 
„Albina” nu scăpau vigilenței autorităților. Un 
raport datat 9 octombrie 1867, adresat primului 
ministru Andrássy Gyula, atrage atenția asupra 

19caracterului dușmănos al articolelor ziarului.  
Un articol relata despre un banchet ținut la 
București, în memoria luptei pompierilor din 
Dealul Spirii, din anul 1848. La acest banchet au 
participat și români transilvăneni. Atunci s-a 
toastat pentru unitatea românilor, pentru 
glorificarea luptei din munți a lui Avram Iancu, 
care „a apărat ideea românească”. Intelectualilor 
transilvăneni li s-a imputat faptul că, în calitate de 
cetățeni austro-ungari, nu au respins cuvintele 
„injurioase și ațâțarea împotriva integrității 
patriei noastre”.
      Redactorii „Albinei” au fost acuzați în 
repetate rânduri de „tulburarea păcii și omeniei 
între naționalitățile care locuiesc în Ungaria”. 
Contele Andrássy, la 27 aprilie 1869, a cerut 
urmărirea penală a ziarului și retragerea dreptului 
la difuzare. La 9 iulie 1869 a fost anunțată oficial 
încetarea apariției la Viena a ziarului „Albina”, 
după ce, în prealabil, i s-a retras dreptul la poștă. 
Acum este momentul în care Vincențiu Babeș 
mută redacția de la Viena la Budapesta. 
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Note

1. Deák Ferenc, avocat și om politic (1803-1876), considerat artizanul dualismului
2. Anddrássy Gyula, prim ministru între 1867-1871 și ministru de externe între 1871-1879.
3. Vincențiu Babeș 91821-1907), avocat, profesor, ziarist și om politic, unul dintre fondatorii Academiei 
Române. A urmat Facultatea de Drept din Budapesta. A fost ales deputat în Parlamentul de aici. Este unul 
dintre fondatorii Partidului Național Român din Transilvania. A fost tatăl viitorului bacteriolog Victor 
Babeș.
4. Andrei Mocioni, (1812-1871), jurist, om politic, membru fondator al Academiei Române. Familia sa 
era de origine macedo-română, a emigrat în Ungaria. Alți membri care s-au remarcat a fost Antoniu 
Mocioni (1816-1890), ofițer, politician, deputat. Alexandru Mocioni (1841-1901), om politic, deputat. 
Vezi Monografia familiei Mocioni de Teodor Botiș, 1939, reeditat, Eitura Mirton, 2003.
5. N. Hodoș, Al. Sadi Ionescu, Publicațiile periodice românești, Tom.I, 1820-1906, București, 1913, p. 3
6. Ion Hagiu, Dicționarul presei literare românești, 1790-2000, 2004
7. ,,Albina”, nr.1, 27 martie/8 aprilie, 1866, p.1
8. Articol de fond semnat de Andrei Mocioni, Antoniu Mocioni, Georgiu Mocioni și dr. Alexandru 
Mocioni.
9. Ibidem, p.2
10. George Cipăianu, Vincențiu Babeș (1821-1907), Editura Facla, Timișoara, 1980, p.112-113
11. ,,Albina”, I, 1866, nr.73 din 30 septembrie/17 octombrie
12. ,,Albina”, VI, 1871, nr.82, din 10.22 octombrie

 13.Cipăianu George, Atitudinea antidualistă a ziarului ,,Albina”, în Românii din Transilvania împotriva 
dualismului austro-ungar, sub redacția acad. Ștefan Pascu, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1978, p. 161-162
14.Istoria României. Transilvania, vol. I, Editura George Barițiu, Cluj-Napoca, 1997, p.987
15.A fost ales în circumscripția Sasca Montană, circumscripția Sânicolaul Mare și în circumscripția 
Biserica Albă.
16. ,,Albina”, X, 1875, nr. 58 din 21 august/2 septembrie.
17. Guvernul care a condus Parisul între 28 martie și 28 mai 1851, considerată prima preluare a puterii de 
către muncitori.
18. Cipăianu, Gerge, op.cit.,p.167
19. ,,Albina“, II, 1867, nr. 107
20. Cipăianu, G., op. cit.,p.169. Regimul a încriminat toastul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, care a spus: 
„Pe când bunii noștri pompieri se luptau piept la piept contra turcilor, viteazul Iancu, popa Balint, 
Axente și românii din Transilvania umileau trufia maghiară”.
21. Articol publicat în nr. 64 din 23 august/4 septembrie 1873
22. Gruia Liuba Murgu avocat (1845-1877), gazetar, om politic, colaborator a lui Vincențiu Babeș
23. Cipăianu, G., op. cit.,p.178

Autoritățile maghiare sperau că astfel îi vor putea 
trage la răspundere mai ușor pe membrii 
redacției. „Albina” reapare deci, dar redactorii 
sunt nevoiți să îndulcească tonul pentru un timp. 
Procesele de presă nu au întârziat să apară. Noul 
motiv l-a constituit articolul „Cătră românii din 

21confiniul militar”.  Acest articol acuză asuprirea 
națională și cere ca românii să voteze numai 
pentru deputații români. Articolul a fost citit și în 
Consiliul de Miniștri, care a tras concluzia că 
articolul comite delictul de presă și s-a cerut 
pedepsirea de urgență a autorului. Lui Vincențiu 
Babeș i s-a cerut să furnizeze în opt zile numele 
autorului articolului. După tergiversarea 
lucrurilor, Vincențiu Babeș a luat asupra lui 
răspunderea articolului incriminat. Între timp, el 

a fost ales deputat și a invocat imunitatea 
parlamentară. În acest caz trebuia cerută 
încuviințarea Camerei Deputaților pentru 
trimiterea în judecată. Autoritățile voiau să-l 
pedepsească neapărat pe Vincențiu Babeș și nu 
au luat în considerare autodenunțul lui Gruia 

22Liuba . Vincențiu Babeș a fost condamnat 
nevinovat la un an și trei luni de închisoare și o 
amendă de 500 florini, plus cheltuieli de 

23judecată.
      Putem spune că ziarul „Albina” s-a situat în 
prima linie a luptei împotriva dualismului, a 
contribuit la afirmarea națională a românilor din 
imperiu și la întărirea în conștiința românilor a 
încrederii într-un viitor mai luminos.
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ASTRA	careiană,	sub	semnul	lui	Eminescu	
și	al	Academiei	Române

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

      trecut mult timp de când mi-a fost dat 
să văd atâţia români adunaţi la o manifestare 
românească de suflet, precum cea de la mijlocul 
lunii octombrie 2017 de la Carei, prilejuită de cea 
de-a 112-a Adunare generală a Asociaţiunii 
Transilvane pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român, ASTRA. Indiscutabil, meritul 
pentru această frumoasă reuşită a astriştilor din 
nord-vestul de ţară românească revine preşedintei 
Despărţământului Carei, doamna Daniela Ciută, 
care s-a zbătut să organizeze şi să adune în jurul 
său oameni cu suflet mare, atât localnici implicaţi 
în treburile organizatorice, cât şi din întreaga ţară, 
ba chiar şi din afara acesteia, ceea ce nu e puţin 
lucru în aceste zile când a spune că eşti patriot, că-
ţi iubeşti neamul şi glia, că-ţi doreşti o Românie 
puternică, bogată şi fericită este echivalent 
aproape cu o sinucidere publică (simbolică, 
desigur).

Deschiderea festivă a manifestărilor a avut 
loc în data de 14 octombrie, ora 09:30, la Colegiul 
Tehnic ,,Iuliu Maniu” din Carei, în sala fostei 
Prefecturi a judeţului Satu Mare, în care s-a 
constituit despărțământul ASTRA Carei și în care 
s-a semnat, de către Iuliu Maniu, în 1919, 
instaurarea administraţiei româneşti în acest oraș, 
însă manifestările propriu-zise au debutat în ziua 
precedentă cu un concert extraordinar al 
Ansamblului Coral Voci Transilvane al Casei 
Municipale de Cultură Cluj Napoca, formaţiune ce 
a avut un rol important, în special de suflet, 
mobilizator,  în mai multe momente ale 
programului. În cadrul deschiderii oficiale, 
prezidată de preşedintele ASTRA, prof. univ. 
Dumitru Acu, au rostit scurte alocuţiuni de bun 

venit, succes, mulţumiri etc., mai multe 
personalităţi, astriste sau nu, din judeţul nostru, 
din ţară şi din străinătate, printre care: 

- Academicienii Alexandru Surdu – 
vicepreşedinte al Academiei Române, Emil Burzo 
– preşedintele filialei Cluj a Academiei Române şi 
Marius Porumb – un apropiat prieten al ASTREI 
careiene, dar şi al Careiului şi Sătmarului totodată, 
întreaga manifestare de la Carei fiind organizată 
împreună cu această cea mai prestigioasă instituţie 
cultural-ştiinţifică a României. Un lucru frumos, 
dar şi normal, având în vedere că la înfiinţarea 
Academiei Române au stat la bază statutele, 
regulamentele şi experienţa ASTREI. Redăm 
câteva fragmente din alocuţiunea academicianului 
Marius Porumb, nimeni altul decât ginerele 
marelui artist maramureșean Gheza Vida, cel care 
a lăsat moştenire Careiului şi tuturor românilor 
impozantul Monument al Ostaşului Român: 

,,La mijlocul lui octombrie, timp de trei 
zile, municipiul Carei a fost onorat de un 
important eveniment, sărbătoarea culturii române, 
Adunarea Generală a Asociațiunii Transilvane 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului 
Român, ce se desfășoară sub semnul Luceafărului 
poeziei românești, statuia marelui poet național 
Mihai Eminescu, înălțată acum, fiind un simbol și 
pavăză pentru oraș și ținut…

Adunarea generală a ASTREI este un 
prilej de dialog și de frățească întâlnire cu delegați 
din întreg spațiul geografic locuit de români. 
Careiul, cunoscut pentru istoria sa multiseculară, 
este orașul reîntregirii în 1945 a spațiului 
românesc, eliberarea de sub ocupația străină fiind 
reprezentată de unul din cele mai ample și 
reprezentative monumente de for public din 
România, Monumentul Ostașului Român, dedicat 
victoriei împotriva fascismului, realizare de 
excepție a marelui sculptor român Gheza Vida, în 
colaborare cu arhitectul Anton Dâmboianu…

Ca membru de onoare a ASTREI, cu 
bucurie și sentimente frățești, urez Bun venit în 
țara românească a Transilvaniei participanților la 
Adunarea Generală, ce se desfășoară în 
organizarea Despărțământului ASTRA Carei 
(Președinte ing. Daniela Ciută) în zilele de 13-15 
octombrie. Urările noastre sunt însoțite de calde 
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mulțumiri și de înaltă apreciere pentru activitatea 
deosebită desfășurată de toate despărțămintele 
Asociațiunii în folosul și spre binele neamului 
românesc.
 Anul viitor, 2018, este anul Centenarului 
Marii Uniri, sărbătoare națională care marchează 
un secol de stat românesc modern, de așezare a 
țării noastre între statele importante ale Europei și 
ale Lumii. Asociațiunea Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român și 
membrii săi trebuie să își asume un rol important 
în organizarea unor festivități, la care îi invităm cu 
bucurie și speranță pe toți locuitorii acestei țări.

La Centenarul Marii Uniri să rostim cu 
toții, cu bucurie și recunoștință față de Patria 
comună: La mulți ani, România!”

- Prefectul judeţului Satu Mare, Darius 
Filip, din al cărui mesaj redăm următoarele: 
,,Scriitoarea Helen Keller spunea ,,A merge cu un 
prieten prin întuneric este mult mai bine decât a 
merge singur prin lumină“. Lucrurile frumoase se 
fac de către oameni, cu oameni! Iar acolo unde 
există dăruire și voință este doar o chestiune de 
timp pentru ca lucrurile să se producă, iar 
rezultatele să apară.

Asociaţiunea ASTRA a avut un rol esenţial 
cultural şi politic în lupta pentru eliberarea 
naţională a românilor transilvăneni, pentru 
menţinerea unităţii naţionle şi pregătirea Marii 
Uniri din 1918. Într-o perioadă grea, când se 
încerca deznaţionalizarea poporului român, 
ASTRA a fost centrul de gravitate al năzuinţelor 
culturale, morale și sociale ardeleneşti. Rolul 
culturii în viaţa unui popor este esenţial pentru 
dezvoltarea unei comunități. O revenire la valorile 
tradiționale care ne-au caracterizat țara și poporul 
este extrem de importantă…“

- La rândul său, preşedintele Consiliului 
Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, a transmis un 
mesaj, din care redăm următoarele: „Este o onoare 
că vicepreședintele Academiei Române și 
președintele Asociațiunii ASTRA au ales ca cea de 
a 112-a Adunare generală a acestei Asociațiuni să 
fie organizată în județul nostru, la inițiativa 
Despărțământului ASTRA Carei. Numărul mare al 
personalităților invitate şi prezente la acest 
eveniment, arată adevărata valoare a acestei 
Asociațiuni, cu un istoric plin de tradiție și 
realizări (...)

Avem onoarea de a vă primi în judeţul Satu 
Mare, care prin intermediul Instituției Consiliului 
Județean poartă o deosebită grijă pentru 
promovarea și păstrarea culturii, sprijinind nu 
numai instituțiile de cultură județene subordonate, 

dar şi, direct, asociaţii culturale, prin intermediul 
unui program propriu de finanţare. Însumând toate 
aceste eforturi, Consiliul Județean Satu Mare 
alocă anual, pentru cultură, aproape 15 milioane 
de lei.

Prezența acestei Adunări generale de 
seamă acum în județul nostru confirm că acest 
efort nu e în zadar. Cultura sătmăreană este 
apreciată și bine văzută şi de către prestigioase 
instituţii ale țării. Şi nu trebuie să uităm că 
manifestarea are loc aici, în Carei, unde valorile 
multiculturale se manifestă şi sunt o mândrie a 
cetăţenilor acestui municipiu.

Totodată, trebuie să subliniem faptul că 
Asociațiunea ASTRA, un promotor al literaturii și 
culturii române, se poate simți acasă în județul 
nostru, şi nu numai din acest punct de vedere. Așa 
cum Asociaț iunea ASTRA punctează în 
prezentarea activității sale, și instituția a cărei 
președinte sunt trebuie să-și asume gândurile 
istoricului Nicole Iorga, care afirma că „munca, 
buna înțelegere, aceasta este programul de 
astăzi și de oricând”. Munca unită, așa cum este 
considerată ca una dintre cele mai mari realizări 
ale ASTREI, o practicăm și noi în acest județ 
minunat.”

-PS Virgil Bercea – episcopul greco-
catolic de Oradea, din al cărui discurs am reţinut: 
„În aceste zile vor fi la Carei, în mod spiritual, 
Avram Iancu, Simion Balint și Axente Sever, 
părinții fondatori ai „Asociației literare române”, 
împreună cu toți cei care au făcut parte de-a lungul 
anilor din ASTRA, împreună cu noi cei de astăzi. 
De dincolo de zări binecuvântează, tot în mod 
spiritual, Adunarea Asociațiunii marii arhierei 
Alexandru Sterca Şuluţiu, mitropolitul de la Blaj, 
împreună cu Andrei Şaguna, mitropolitul de la 
Sibiu. „Per aspera ad astram“! Convocați astăzi 
sub aceste auspicii la Carei, în anul Domnului 
2017, Astriştii au datoria să fie profeți ai timpurilor 
noi într-o Europă a popoarelor; să considere jertfa 
înaintașilor sursa de valori perene de transmis 
generațiilor care vin…”

- A fost transmis şi un mesaj din partea PS 
Iustin Sigheteanul – episcopul ortodox al 
Maramureşului şi Sătmarului, din care redăm 
următoarele: „Înfiinţată în anul 1861, pe principiul 
că ,,unde dezbină legea, cartea poate uni”… 
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) a 
luat naştere ca urmare a unirii energiilor românilor 
transilvăneni în jurul ideilor îndrăzneţe ale 
programului adunării naţionale din mai 1848 de pe 
Câmpul Libertăţii de la Blaj. Atunci, 40.000 de 
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reprezentanţi ai poporului român s-au ridicat 
împotriva feudalismului şi aristocraţiei, pentru o 
viaţă naţională proprie şi pentru cultura 
poporului român, fortăreaţa de apărare a fiinţei 
naţionale… Prin programul, statutele şi întreaga 
gamă a dezideratelor şi realizărilor sale notabile, 
prin emulaţia, înflăcărarea şi spiritul de 
solidaritate şi acţiune pe care le-a generat, prin 
ecoul pe care l-a avut în rândul întregii populaţii 
româneşti din Transilvania, ASTRA a asigurat 
elementul de sinteză a tuturor năzuinţelor (…) 
Adunările generale ale ASTREI au jucat un rol 
important. Dacă în viaţa politică şi mai ales în cea 
confesională, dezbinările erau mari, pe terenul 
activităţii culturale, românii transilvăneni găseau 
o cale comună (…) i-a învăţat să-şi preţuiască şi 
să-şi cultive limba; a susţinut vie scânteia 
naţională, chiar şi acolo unde era în primejdie a se 
s t inge;  a  aplanat  contrastele  sociale  ş i 
confesionale; ne-a deprins a ne simţi cu toţii fiii 
aceluiaşi popor şi a hrăni acelaşi ideal.”

- Nu în ultimul rând, Alexandru Pugna, 
secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, care, pe lângă un discurs frumos, 
electrizant, prin care a demonstrat că pot să ajungă 
şi la noi oameni cu chemare în funcţii importante, 
ne-a răscolit sufletele cu câteva cântece patriotice, 
interpretate live, fără acompaniament, fără 
pregătire prealabilă, la rece, cum s-ar spune. Drept 
răsplată, pe lângă aplauzele îndelungate ale tuturor 
celor prezenţi, organizatorii i-au înmânat cea mai 
importantă distincţie a ASTREI, Diploma „Andrei 
Şaguna”.
 După alte câteva luări de cuvânt şi 
discutarea unor probleme interne ale Asociaţiunii, 
cu toţii ne-am deplasat la cel mai aşteptat şi mai 
important moment al manifestărilor astriste de la 
Carei, dezvelirea bustului poetului nostru naţional 
Mihai Eminescu, obiectiv pentru care doamna 
Daniela Ciuta s-a zbătut ani în şir pentru a obţine 
aprobările necesare. Iată că dorinţa dânsei şi a 
colaboratorilor domniei sale, desigur şi a marii 
majorităţi a românilor din Carei, s-a îndeplinit într-
o zi cum nu se poate mai potrivită, de faţă fiind 
atâţia şi atâţia oaspeţi, oficialităţi, feţe bisericeşti, 
academicieni, oameni de cultură, rezervişti 
militari, pensionari, cadre didactice şi elevi, cu 
toţii vibrând la Doina lui Eminescu recitată cu 
mult patos şi talent de tânăra studentă Miruna 
Maxim, căreia i-am publicat un articol pe vremea 
când era elevă la Liceul Teoretic din Carei 
[Maxim, Miruna. De ce iubesc România? Eroii 
Neamului, Satu Mare, 2014, 6 (s.n.), nr. 1 (18), p. 
18], sau la cântecele interpretate de formaţia 

corală amintită din Cluj. Ceremonialul religios de 
pomenire a ilustrului nostru ctitor de limbă 
românească şi de sfinţire a bustului a fost oficiat de 
un sobor de preoţi avându-l în frunte pe PS Iustin 
Sigheteanul – episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului. S-au rostit şi câteva alocuţiuni, în 
rândurile următoare redând cuvântul ctitorului 
frumosului monument de la Carei, doamna 
Daniela Ciută: ,,La zidirea soarelui se ştie,/ Cerul a 
muncit o veşnicie,/ Noi, muncim întocmai,/ Ne-
am ales cu domnul Eminescu,/ Domnul cel de 
pasăre măiastră,/ Domnul cel de nemurire a 
noastră….Dar Eminescu n-a existat. A existat 
numai o ţară frumoasă, oameni primitori cari de 
multe ori îşi foloseau tăria pentru a apăra 
frumuseţile şi bogăţiile patriei. Oameni care 
mânuiau cu măiestrie şi paloşul şi pasul 
căluşarului.

Priviţi în jur, priviţi unul la altul….suntem 
un popor în toate.

Mi-l furară, Doamne, adineauri/ Pe înaltul 
domn cu tot cu lauri…. Dar de astăzi, Eminescu 
este prezent şi în acest colţ de ţară românească, la 
Carei. Nu vom mai fi doar ultima brazdă de 
pământ românesc eliberat de Armata Română în 
1944, ci îl vom avea şi pe voievodul limbii 
române, Mihai Eminescu.

In februarie 2015, Despărţământul 
ASTRA Carei a solicitat Consiliului Local Carei 
aprobarea pentru amplasarea unui bust al poetului 
nemuririi noastre, Mihai Eminescu. N-a fost să fie 
atunci. Cei care au votat împotriva lui nu erau 
pregătiţi pentru a-l primi pe domnul Eminescu, aşa 
cum nici noi nu am fost pregătiţi pentru a accepta 
refuzul.

Dar, pentru că suntem un popor în toate, 
căliţi în vitregiile vremilor care au trecut peste noi, 
am insistat…şi am insistat bine. Din data de 3 mai 
2017, porţile oraşului Carei s-au deschis pentru 
Mihai Eminescu.

Şi iată că astăzi, în sfânta zi de sărbătoare a 
Sfintei Parascheva, Mihai Eminescu pătrunde în 
oraşul de pe graniţa de nord vest a României. Nu 
vă temeţi ca să îl primiţi în sufletele voastre pe 
Mihai Eminescu! Dragostea sa pentru patrie a fost 
la fel de nemărginită precum talentul său. 
Eminescu îşi  saluta  colegii : «Trăiască naţia!», iar 
când era astfel salutat, răspundea cu cuvintele: 
«Sus cu dânsa!»,

Eminescu a fost considerat un vizionar al 
naţiunii, visând la înfăptuirea unirii depline a 
tuturor ţărilor româneşti. Şi nu a trecut mult până la 
înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Nu întâmplător 
am ales acest loc ca amplasament… strada 1 
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Decembrie 1918.
Pana sa a fost neiertătoare cu toţi cei care 

nutreau alte sentimente decât cele patriotice… 
Eminescu a fost un jurnalist incomod, care a 
militat pentru înfăptuirea reconstituirii Daciei, 
fapt ce i-a atras şi condamnarea la moarte. Dar 
Eminescu nu a fost ucis decât fizic, spiritul său 
există în fiecare dintre noi, căci  fiecare dintre noi 
ne dorim o Ţară Românească puternică, în care 
pacea să domnească.

Pentru ca acest bust să prindă contur, am 
avut nevoie de susţinere. Şi nu puţină. Am avut 
parte de oameni cu suflet mare în faţa cărora ne 
închinăm şi le aducem calde mulţumiri şi adânc 
respect. Sculptorul este Radu Ciobanu din Satu 
Mare, căruia îi mulţumim, arhitectul proiectului 
este Magda Eszter Benovski, căreia îi aducem 
mulţumiri. Dar, să nu uităm că a fost nevoie de o 
subscripție publică pentru a concretiza proiectul 
nostru. Nu am strâns încă suma necesară, dar 
apreciem în mod deosebit aportul firmelor 
careiene, al careienilor, şi nu numai, care au dorit 
să ajute la ridicarea acestui bust. Cel mai 
important ajutor a venit de la firma Sat An Carei şi 
apreciem colaborarea. Au mai contribuit 
societatea ABRA COM Carei, Diverti Media 
Carei, Asociaţia Unirea 2009 Carei, Agrotex 
Carei, Infrăţirea Carei şi numeroşi careieni, 
sătmăreni sau iubitori ai creaţiilor eminesciene, 
fie ele lirice sau epice.

Acum am şi eu pe lume parte:/ Pot 
îmbrăţişa măiastra-ţi carte,/ Ştiu că frate-mi eşti şi 
mi-eşti părinte,/ Acum nimeni nu mă poate minte./ 
Bine ai venit în casa noastră,/ Neamule, tu floarea 

mea albastră./ De avem sau nu dreptate,/ 
Eminescu să ne judece.”
 După încheierea în plen a Adunării 
Generale ASTRA de la Carei, în cadrul cărora am 
ascultat şi cântecul interpretat de grupul vocal al 
moaţelor din Marna Nouă – din care a răzbătut 
tristeţea pentru suferinţele moţilor din această 
parte de ţară în timpul ocupaţiei hortyste a 
Ardealului de Nord de după Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940, s-au desfăşurat lucrările pe 
cele patru secţiuni, respectiv:

I. „Personalităţi astriste din Nordul 
Ardealului reprezentative pentru cultura 
poporului român”;

II. „Despărţămintele ASTREI şi contribuţia 
lor la dezvoltarea culturii locale”;

III. „Carei, reper cultural şi spiritual ”;
IV. „Orizonturi noi în activitatea ASTREI”.

 Activitatea din ziua de 14 octombrie 2017 
s-a încheiat cu o cină astristă careiană.

În cadrul manifestărilor de la Carei, 
duminică, 15 octombrie, a avut loc şi o lansare de 
carte. La 125 de ani de la naşterea profesorului 
Aurel Coza, fost director al Liceului Vasile 
Lucaciu din Carei, a văzut lumina tiparului, la 
solicitarea Despărţământului ASTRA Carei, 
car tea  „Aurel  Coza -  un preşedinte  al 
Despărţământului ASTRA Carei”, avându-l ca 
autor pe Horia-Gheorghe Mărieş, un împătimit 
cercetător şi căutător de personalităţi importante 
ale istoriei şi civilizaţiei acestor locuri, originar 
din Carei, dar trăitor în Bucureşti. Lansarea a avut 
loc în prezenţa Mariei Coza, nepoata celui 
omagiat, venită special de la Bucureşti pentru 
acest eveniment, care a colaborat cu autorul şi a 
oferit acestuia o comoară de nepreţuit, arhiva 
fotografică a familiei Coza. Astriştii veniţi la Carei 
din toate colţurile ţării, dar şi din Republica 
Moldova şi Serbia, au avut ocazia să afle detalii 
despre bogata activitate a dascălului Aurel Coza 
desfăşurată pe multiple planuri, autorul publicând 
şi în revista noastră o schiţă biografică consistentă 
a emeritului profesor (Mărieş, Horea. Aurel I. 
Coza, păstrătorul memoriei lui Vasile Lucaciu. 
Eroii Neamului, Satu Mare, 2014, 6 (s.n.), nr. 1 
(18), p. 59-62). Fiecare participant, precum şi 
invitaţii de la evenimentele ASTRA de la Carei, au 
primit cadou câte o carte, precum și alte materiale 
de interes. 

Î n  f i n a l ,  f e l i c i t ă m  c o n d u c e r e a 
Despărțământului ASTRA Carei pentru strădania 
reușită de a se constitui, pentru câteva zile, în 
capitala culturii și spiritualității românești.
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Crâmpeie	de	istorie

Prof.	Nicoleta	CÂMPIAN

I. 
A fost odată
Ca niciodată,
Că dacă n-ar fi,
Nu s-ar povesti,
O țară minunată,
De Dumnezeu lăsată,
Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Cu ape, munți, câmpii
Și mii de bogății;
O țară ca-n povești
Cum alta nu găsești.

De sus, din cuibul său de 
vulturi,
Un rege falnic priveghea;
Ochii săi ca două scuturi:
Spuneau: Dacia e a mea.

DECEBAL

Eu, Decebal, voi sta de strajă
Cât sângele-mi va clocoti.
Și, prin a cerurilor vrajă,
Această țară va trăi.

Zamolxe ne va fi aproape,
Căci dacii mei să lupte știu;
Râzând ei se aruncă-n moarte
Și-al țării nume îl țin viu. 

Dar...
Într-un ținut îndepărtat,
Un alt viteaz avea un vis:
Spre Dacia s-a îndreptat,
Ca spre râvnitul paradis.

Și s-au bătut ca niște lei

Pentru al Daciei pământ,
Traian, cu-armata lui de zmei
Și Decebal, un rege dârz.

Și din marea înfruntare
Un scump tezaur s-a ivit:
Limba noastră nepieritoare
Ce din Decebal și din Traian 
S-a zămislit.

LIMBA ROMÂNĂ

Născută sunt din sânge și 
sudoare,
Din luptă, din speranță și din 
dor;
Sufletul meu e vânt, dar e și 
floare,
Din inimi de viteji am învățat să 
zbor.

Sunt glasul tunător al munților 
ce cată
Cu fruntea lor semeață printre 
nori;
Sunt codrul verde și marea 
fermecată;
Sunt limba intraductibilului dor.

Sunt steaua care te călăuzește,
Purtându-te prin univers de 
mână;
Sunt poezia care-n tine crește,
Privește-mă: sunt Eu, Limba 
română.

II. 
Istoria nu este veșnic dreaptă,
Necunoscute sunt ale ei căi,

Iar țara de Decebal lăsată
S-a despărțit ca focul în văpăi.

Ardealul, Moldova și Țara 
Românească,
Ca trei petale ale unei flori,
Luptau din răsputeri să se 
unească,
Dar visul lor se risipea în zori.

Cu-a Semilunii faimă ne-am 
luptat,
Robiți de crudul iatagan 
turcesc,
Hoardele de tătari le-am alungat
Departe de pământul românesc.

Și, ca să răzbim prin soarta 
aspră,
Cerul s-a îndurat de noi;
Și din Moldova cea măiastră
S-a ridicat Ștefan, erou între 
eroi.

ȘTEFAN

Eu, Ștefan, de la Putna îți 
vorbesc
Prin dangătul vrăjit de clopot:
Ție, neamului meu românesc,
Iar vorbele-mi să curgă ropot...

Am stat ca bradul, neclintit
De vijelii dușmane,
Și-am ținut piept neistovit
Armatei otomane.

Capul eu nu l-am plecat
În fața lor, păgânii!

  n prag de centenar, se cuvine să ne pregătim sufletește pentru a sărbători marele eveniment 
istoric care ne-a dăruit ceea ce avem astăzi: un stat independent, democratic, stabil. A sărbători 
înseamnă a răsfoi filele istoriei și a le descifra, pe cât ne stă în putință, sensurile, uneori ascunse. A 
sărbători înseamnă a sădi în inimile copiilor noștri dragostea de țară. Conștiința națională. Respectul 
pentru înaintași. Mândria de a fi român. Materialul publicat mai jos reprezintă un montaj artistic pentru 
elevi, dedicat Zilei Naționale a României, care își propune să recapituleze momentele esențiale ale 
istoriei noastre și să aducă în prim-plan figurile unor eroi legendari, fără de care noțiunea de România 
Mare nu ar fi existat.
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Și-acolo, la Podul Înalt,
Le-am arătat cine-s stăpânii!

Oștenii mei au plătit scump
A voastră moștenire;
Nu transformați țara în scrum
Prin ură și-uneltire!

De-aveți urechi de auzit:
Să știți că Ștefan n-a murit!
De strajă mereu voi sta,
Din mormânt mă voi scula
Să-i prigonesc pe trădători,
Pe lași și pe vânzători!

Luați aminte ce vă spune 
Ștefan,
Domn peste Țara 
Moldovenească,
Călător în timp printre aștri:
Moldova nu-i a mea,
Nici a voastră,
Ci a urmașilor
Urmașilor voștri!

III. 
Cerul din nou s-a-ndurat
Și ne-a trimis solie:
Un viteaz cum n-a mai stat,
Venit tocmai din bănie.
Auzit-ați de-un Mihai
Ce sare pe șapte cai?
Domn în Țara Românească
Și peste legea strămoșească.

MIHAI

N-am fost decât un visător
Mânat de gândul întregirii;
Mistuit în chin și-n dor,
Purtat-am lupta moștenirii.

M-am lăsat dus de ideal,
De visul meu cel mare...
Iar regatul lui Decebal,
Din barda mea răsare...

În Alba-Iulia-am intrat
După războaie multe;
A fost un an de neuitat
O mie șase sute.

Istoria s-a răzbunat,
Nu ne venise rândul.
Și capul meu, mișel tăiat,
A cunoscut mormântul.

Voi, ce vă plângeți fără rost
De griji mărunte și meschine,
Să știți c-a fost un visător
Ce s-a jertftit pe sine...

Și, ca s-audă chiar și surzii,
Capul meu, atât râvnit,
De-acolo, din Câmpia Turzii,
Vă strigă necontenit:

Nu lăsați să piară țara
Ce a fost lăsată-n dor,
Apărată dârz cu barda
De-un incurabil visător...

IV.
Și dac-atunci nu ne-a fost dat
Istoria s-o descâlcim,
Al lui Decebal regat
Pas cu pas să-l construim;

Chiar de soarta-a fost nedreaptă
Și drumul anevoios,
Am urcat, treaptă cu treaptă,
Spre visul nostru luminos.

Căci o viță de eroi
Se ridică din noroi!
Priviți, din vremuri seculare,
Vin personaje legendare:

Unu-i Pintea cel vestit
Și de poteri urmărit;
Pe altul Jianu-l cheamă,
Ciocoilor le cere seamă.

PINTEA

Jugul n-am mai biruit
Și sufletu-mi s-a răzvrătit,
Drumu-n codri am luat,
O ceată mi-am adunat,

Toți voinici unul și unul
Ce-au lăsat la vatră plugul
Și-au vrut să sfărâme jugul!
Am dat iama în ciocoi

Să știe cine suntem noi!
Boierimea-ncremenește
Când Pintea din munți se ivește,
Pe săraci să îi ajute,
Pe bogați să îi alunge!

IANCU JIANU

Poate-ați auzit de mine,
Iancu Jianu îmi zice!
Din viță de boier mă trag,
Dar de țărani îmi este drag!

Căci ei sunt a țării talpă,
Să nu uiți, române, niciodată!
Nedreptățile ce-au îndurat
Sufletul mi-au răsculat!

Și, văzând ce soartă duc,
M-am hotărât să fiu haiduc!
Ca să le fie lor bine,
Mi-am dat haina de pe mine!

Nu-mi trebuie boierie
Dacă înseamnă hoție!

Și-n zilele de astăzi, poate,
Se trăiește-n nedreptate!
Nu vă sfiiți
Să îndrăzniți
Să vorbiți
Să întrebați
Să observați
Să visați
Să luptați
Să spuneți tare,
În gura mare:
Da, știu ce drepturi am:
Sunt cetățean european!

V. 
Au trecut ani de frământări;
Al nostru vis, strigat în zări,
Purtat în gânduri cu credință,
Într-o zi a prins ființă.

Într-un mănunchi s-au legat
Cu un lacăt fermecat,
Moldova și Muntenia-
amândouă
În o mie opt sute cincizeci și 
nouă.
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Demnă ne-a fost călăuza:
Alexandru Ioan Cuza.

ALEXANDRU IOAN CUZA

În sfârșit, un vis, un foc,
Ne-a adunat pe toți ad-hoc
Și am dat mână cu mână
Cei cu inima română.

Într-un glas noi am strigat:
Vrem un singur Principat!

Când visul s-a împlinit,
Ne-am pus cu toții pe muncit:
Reforme, școli, legi, tot ce vrei,
Dar nu numai din condei!

Hoților le este frică:
I-am prins cu ocaua mică!
N-am fost domn doar pe hârtie,
Am umblat, precum se știe,
Printre dragi oamenii mei,
S-ascult și ce gândesc ei!
Și mi-am pus speranța toată
În țărani ca Moș Ion Roată!

VI.
Buciumul sună în Ardeal,
E zi de mare sărbătoare:
Se împlinește azi un ideal,
Petalele-au format aceeași 
floare.

În plină iarnă soarele răsare
Și sparge cu puterea lui negura 
rece
În anul ce rămâne-n calendare:
O mie nouă sute optsprezece.

Din cer, din locul lui de sus,
Decebal ne zâmbește;
Al său regat, de răi distrus,
Azi se reîntregește.

La Alba-Iulia-n cetate
Istoria ni s-a-nchinat,
Azi stă frate lângă frate,
Un popor neîngenuncheat.

VII. 
Ale istoriei necunoscute  fire
Ne-au rătăcit din nou prin 
labirint
Și, pân-a prinde noi de știre
Ne-am pomenit orbecăind prin 
comunism.

Și am tăcut și-am înghițit cât 
carul
Povești despre cât suntem de 
fericiți,
Cu ochii-nchiși prin Epoca de 
Aur
Am fost mințiți și ne-am lăsat 
mințiți.

Decembrie, din nou, ne-a fost 
salvarea
Și șansa de-a ne regăsi pe noi;
Îi datorăm lumina, îi datorăm 
culoarea
Acelui douăzeci și doi.

Drapelul fără stemă, neînlănțuit
Flutură roșu și galben și 
albastru.
E libertate, libertate în sfârșit!
Cuvântul luminează ca un astru.

Vorbele se-mpleticeau prin aer,
Vii și iuți și noi, halucinante...
Istoria își toarce al ei caier,
Lăsându-ne pe toți cu guri 
căscate...

Comunist
Securist
Totalitarism
Dictator
Tiran
Haimana
Democrație
Dreptate
Libertate

Cinșpe, două-ș”doi
Cine-a tras în noi?

VIII
Acum, în prag de centenar,
Istoria la ușă bate:

Ați învățat voi, așadar,
Câte ceva din toate?
Ați învățat voi să fiți liberi,
Viteji și dârzi, cu fruntea sus?
Nu vă mai robește nimeni
De la Răsărit, de la Apus?

Să fiți mândri-ați învățat
Și încrezători în voi?
Spaimele vi le-ați uitat,
Ca să începeți lucruri noi?

Ați învățat să conjugați
Verbul „a gândi”?
Singuri și neînfricați,
Fără teama de-a greși?

Ați învățat, măcar acum,
Democrație ce înseamnă?
Ați apucat drumul cel bun
Și-l duceți fără teamă?

Eu, Istoria bătrână,
Cea care v-a ținut de mână
Prin vremuri tulburi, de război,
Prin vânturi, vijelii și ploi,
Un ultim gând, dacă se poate,
Căci roata se poate-ntoarce: 
Cine istoria n-o-nvață,
E silit s-o retrăiască.

IX.
Azi, în prag de centenar,
Să ne-amintim de-aceia care
Viața lor și-au dat în dar
Pentru România Mare.

Să-ncercăm, în ultim ceas,
Să-nvățăm lecția-n care
Am strigat toți într-un glas:
Trăiască România Mare!

Să ne lepădăm de rele,
De minciună și trădare,
Să dăm știre printre stele
Ce-nseamnă România Mare!

Și să facem noi dreptate
În astă lume dezmățată,
Frumosul doar în libertate
Știe să supraviețuiască.
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Doi	avocați	români	din	Halmeu,	
membri	în	Marele	Sfat	Național

dr.	Viorel	CÂMPEAN

     redem că titlul acestui materialar putea 
fi surprinzător pentru unii cititori. Localitatea 
Halmeu, reședință de comună astăzi, era pe la 
1918 centrul unei plase din cel mai mic comitat 
din Ungaria, parte componentă a Imperiului 
Austro-Ungar, Ugocea. Din fericire, avem 
prețioase mărturii ale acestor doi delegați la 

1Marea Unire, membri în Marele Sfat Național , 
care ne vor demonstra că momentul 1 Decembrie 
1918 a fost simțit pe deplin și la Halmeu.

În toamna anului 1918, românii din 
Ugocea au fost deosebit de activi pe plan 
naţional. Consiliul Național Român Cercual 
Ugocea a fost înființat în 17 noiembrie 1918, 
avându-l în frunte pe protopopul greco-catolic 

2Ioan Doboși . Garda Națională Română, în 
adunarea ținută la 26 noiembrie 1918 în Turț, i-a 
delegat la Alba Iulia pe Adrian Tomoioagă din 

3Bocicău și Vasile Gele din Turț . Actul a fost 
semnat de către președintele Ioan Dobossy și 
secretarul Ioan Doboși. Tată și fiu, aceștia, de 
asemenea, au fost prezenți la Marea Adunare 
Națională, după cum vom vedea.

În materialul acesta ne-am propus să 
punem accent pe cele două mărturii despre care 
am amintit. Prima mărturie la care ne vom referi 
este consemnată într-un volum apărut în anul 
2005 sub îngrijirea lui Gelu Neamțu și Mircea 
Vaida-Voevod, care au dus la împlinire gândul 
bun al lui Ioachim Crăciun, reputatul bibliolog 
care dorea ca în 1943 să se serbeze așa cum se 
cuvenea împlinirea a 25 de ani de la Marea 

4Unire . Condițiile războiului au împiedicat 
apariția volumului. Nepotul lui Ioachim Crăciun, 
Mircea Vaida-Voevod, sprijinit de regretatul 
istoric Gelu Neamțu, au reușit să scoată la lumină 
în anul 2005 un prim volum și în 2008, la 70 de 

5ani de la „ora astrală a românilor” , al doilea 
volum de mărturii. Ambele volume pun în 
valoare truda celebrului bibliolog, care adunase 
mărturii de la foarte mulți participanți la acea 
măreață înfăptuire din Cetatea Unirii. 

O astfel de mărturie venea din partea unui 
delegat la Marea Unire care locuia în acei ani la 
Halmeu, avocatul dr. Sever Pop, adresată în data 
de 23 noiembrie 1943 din Baia de Arieș, unde își 

desfășura, în refugiu, activitatea.
Dar, cine a fost Sever Pop? S-a născut în 

localitatea Băița din Sălajul istoric (actualmente 
are denumirea Băița de sub Codru și aparține de 
județul Maramureș), la 25 august 1884, în familia 
preotului greco-catolic Dumitru Pop și a Mariei 

6Frâncu. Tatăl era originar din Băsești , iar mama 
era fiica preotului Gavrilă Frâncu din Ciolt. 
Singurul frate al tatălui, Andrei, deținuse funcția 
de președinte al Secției VI – urbarială a Înaltei 
Curți de Casație din Budapesta. Decedat în 1907, 
acesta și-a lăsat întreaga avere Mitropoliei din 
Blaj, unde a fost administrată ca Fundațiunea lui 
„Andrei Frâncu”. Sever, în calitate de nepot, a 
beneficiat de o sumă importantă, îndestulătoare 
pentru efectuarea studiilor universitare.

Despre  ta tă l  său ,  dr.  Sever  Pop 
precizează, în textul din care ne-am inspirat: 
„Tatăl meu pe timpuri a luat parte activă la luptele 
naționale, care după datele din cartea «Gheorghe 

7Pop de Băsești»  a fost omorât de unguri cu 
ocazia alegerilor din 1905 la Cehul-Silvaniei jud. 
Sălaj, unde era candidatul Partidului Național 
Român Gheorghe Pop de Băsești. De fapt însă a 
fost numai bătut în așa măsură că a trebuit să steiă 
între viață și moarte timp de un an în spitalul de 
Stat din Zalău. Ungurii după ce l-au bătut până la 
nesimțire, au făcut punte din Dânsul peste un șanț 
peste care a trecut apoi toți alegători unguri din 

8  9comunele Hodod, Lele  etc. vreo 300” .
Sever Pop a urmat Facultatea de Drept la 

Universitatea din Cluj, obținând titlul de doctor în 
1023 decembrie 1910 . După terminarea studiilor 

universitare și-a deschis, în 1912, cabinet de 
avocat la Halmeu. În 1915 s-a căsătorit cu 

11Aurelia, fiica preotului Ioan Hotea din Turț .
Vorbind despre evenimentele din toamna 

anului 1918, dar și cele din primele luni ale anului 
următor, dr. Sever Pop povestește: „În anul 1918 
împreună cu Dr. Doboși Joan advocat tot în 
Halmeu am organizat plasa și județul Ugocea, 
ținând adunarea de constituire la 17 noemvrie 
1918 în comuna Turț. Toate actele de constituire 
originale sunt și azi la mine, incluzive 
corespondența care am avut-o cu Centrala din 
Sibiu. Garda Naţională – conform instrucțiunilor 

C
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primite a fost organizată tot de mine – trimițând 
actele de constituire la Sibiu. În 30 januarie 1919, 
fiind urmărit de un detașament militar, în frunte 
cu un locotenent expres după mine din Dobrițin, a 
trebuit să plec din județ,  trecând linia 

12demarcațională cu ajutorul lui Aurel Dragoș  pe 
atunci preot în Vama, după aceea protopop în 
Satu Mare iar azi în Baia-Mare la Cicârlău, pentru 
care faptă numitul a fost încă în aceeași zi bătut 
crunt de către detașamentul militar care m-a 

 13urmărit, fiind bolnav în pat peste 4 săptămâni” .
În ședința adunării generale de constituire 

a Consiliului Național Român Turț din 26 
noiembrie 1918, a fost delegat alături de alți 4 
români pentru Adunarea de la Alba-Iulia din 1 

14Decembrie 1918 . A fost ales membru al Marelui 
Sfat Național; el spune că „probabil la 
propunerea lui Gheorghe Pop de Băsești, care mă 
cunoștea, fiind de origină din comună Dsale, 
unde îmi petreceam vacanțele școlare, locuind la 
bunicul meu – peste drum – fiind încredințat în 
ziua adunării și cu ducerea tuturor proceselor-
verbale de constituire din întreg Ardealul, pe cari 
apoi le-am dus personal, mergând împreună cu 
întreg Statul Major în frunte cu Dl. Gheorghe Pop 

 15de Băseşti - până în sala de ședință” .
La 1 aprilie 1919 a fost numit judecător la 

Judecătoria din Cluj, apoi la Șomcuta Mare. Și-a 
deschis cabinet de avocat în această localitate, 
unde a rămas până la 3 septembrie 1940. În 
refugiu, a fost numit Inspector de Control la două 
fabrici din Timișoara, iar în octombrie 1941 a fost 
delegat ca Administrator General al bunurilor 
expropiate de la evreii din județul Timiș-
Torontal, funcție în care a rămas până la 1 aprilie 
1942. S-a apropiat apoi de fiica sa Aurelia, care 
era căsătorită cu dr. Sabin Cioară, avocat, 
deschizându-și cabinet de avocatură în Baia de 
Arieș, jud. Cluj-Turda.

Considerăm important să precizăm 
povestea fotografiei pe care o redăm și noi în 
cuprinsul articolului: „Neavând altă fotografie, 
Vă trimit pentru întrebuințare o fotografie din 
anul 1918 pusă la cartea de Identitate No. 
295/1925 a baroului Satu-Mare, rugându-vă să 
binevoiți a mi-o restitui la timp, deoarece nu am 

 16altă legitimație la mine din partea Baroului” .
Felul de a gândi al omului Sever Pop de 

Băsești, particulă a numelui pe care i-o aflăm în 
numeroase documente, credem că rezultă din 
fraza pe care o vom reda în continuare: „Pentru a-
mi cunoaște modul meu de gândire de azi și de 
totdeauna Vă trimit și o mică broșură, care cred că 

arată calea cea adevărată care duce la înălțarea 
neamului nostru, înlăturând din calea Lui 
Capitalismul parazit și hrăpăreț și Comunismul 

 17distrugător, ambele servind interesele lui Juda” . 
Informațiile despre viața lui de după 1943 se 
opresc aici, la acest moment al cercetării noastre.

Celălalt membru în Marele Sfat Național, 
dr. Ioan Doboşi, are o biografie mai bine 
conturată în memoria sătmăreană, un portret al 
său fiind prezent în paginile cărții scrise de 

18Claudiu Porumbăcean și Bujor Dulgău . Făcea 
parte dintr-o familie în care s-au născut numeroși 

19intelectuali de vază ai Sătmarului . De aceea, 
vom contura pentru început un scurt portret al 
tatălui său.

Ioan Doboşi, arhidiacon onorar şi 
protopop emerit greco-catolic, s-a născut în 7 
ianuarie 1863 la Vama, într-o seară de Crăciun. A 
urmat atât şcoala primară cât şi pe cea secundară 
la Satu Mare, absolvind liceul în anul 1881. 
Teologia a absolvit-o la Gherla în 1885. Şi-a trăit 
copilăria în ţinuturile oşeneşti, plăcându-i foarte 
mult să cutreiere minunatele împrejurimi din 
Vama. S-a căsătorit cu Maria Kökönesdi, fiica 
arhidiaconului Mihai Kökönesdi (1832-?). 
Familia soţiei avea origine nobiliară, fiind de loc 
din Biserica Albă, azi în Ucraina. A fost hirotonit 
în 1887. A slujit mai întâi la Bârsana, apoi la Turț 
și, în cele din urmă, la Gherța Mică, unde a stat în 
mijlocul credincioșilor până la pensionarea din 
1936. 

Pentru a ilustra ce însemna altădată 
familia românească în Sătmar, vom enumera 
numele celor 12 copii care au văzut lumina zilei 
în familia părintelui Ioan Doboși: Mihai (preot 
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greco-catolic), Ioan (dr. în ştiinţe juridice), Ana 
Maria (1892-1952, secretară la Liceul de Fete 
din Oradea), Petru (1893-1913), Maria (1895-
1953, căsătorită cu un comisar de poliție), Andrei 
(1897-1938, medic în Halmeu), Iuliu (1899-?, 
avocat), Elisabeta (1900-1923, învăţătoare în 
Oradea), Valeria (1902, căsătorită cu pr. Virgil 
Trufaş), Corneliu (1904, funcţionar la Primăria 
Timişoara), Elena (1905, funcţionară în 
Timişoara), Alexandru Victor (1907, procuror, 
iar după aceea avocat în Arad). Părintele Ioan 

20Doboși a repausat la 20 iulie 1937 în Oradea .
A avut și preocupări cărturărești. A rămas 

de la el un interesant manuscris cu poezii 
românești clasice dar și cu poezii mai puțin 

21cunoscute sau inedite . Interesant este că datele 
biografice și fotografia pe care o reproducem și 
noi au fost transmise către Ioachim Crăciun, cu 
siguranță de către un membru al familiei Doboși, 

22fiind publicate în volumul apărut în 2008 .
Revenind acum la avocatul dr. Ioan 

Doboşi, vom spune că prima clasă primară a 
urmat-o la şcoala confesională, iar următoarele 
trei la cea de stat, ambele din Turţ. A absolvit 
liceul la Beiuş în 1907. Tatăl său a insistat să 
urmeze teologia, a studiat însă Dreptul la 
Oradea, în 1912 obținând titlul de doctor în 
Drept.

Informații prețioase despre zilele 
fierbinți din 1918-1919 am aflat într-un 
manuscris lăsat posterităţii de către avocatul 
Ioan Doboşi, redactat în 1951. Manuscrisul 
conţine 10 pagini și ne-a fost pus la dispoziţie de 
către ing. Gavril Doru Murg, căruia îi mulțumim 
și pe această cale, şi a fost tehnoredactat de către 
Gabriela Doboşi, soţia nepotului autorului 

manuscrisului, ing. Ioan-Silviu Doboşi din 
Timişoara.
 După cum vom vedea, caz mai rar, la 
Marea Adunare Națională au fost prezenți acești 
doi membri ai familiei Doboși, atât preotul 
greco-catolic Ioan Doboși senior, cât și fiul său, 
avocatul Ioan Doboși junior.

„La 1 Decembrie am fost cu tata la Alba-
Iulia. Până am fost pe-acolo, cei doi învățători, 
Finta și Godja au dus vreo 100 de oameni din 
Gherța la primpretor în contra alipirei 
Ardealului la România. Când am venit acasă am 
găsit tot satul răsturnat, că tata a vândut Gherța 
României. Firește, numai elementele mai 
blestemate și proaste s-au purtat ca nebunii, dar 
oamenii mai cuminți nu s-au sesizat de loc. 
Toate acestea i-au făcut tatălui meu emoții şi 
griji zadarnice. Fiindcă în timpul acesta nu era 
nici un mijloc de a munci și câștiga, am plecat și 
eu din Halmeu la Gherța, unde au sosit și copiii 

23de pe front ca ofițeri  așa că ne-am întărit poziția 
gata fiind de apărare împotriva oricărui atac. Nu 
s-a întâmplat însă nimic deosebit, decât că într-o 
zi au venit din Turulung vreo 25 de marinari care 
nu stăteau de gardă, erau pe acolo și au voit să-1 
ridice pe tata. Se temeau însă rău și când au 
văzut că tata nu îi primește cu armata ci îi 

24servește cu vin și cu paparadă , au început să-1 
laude că e patriot bun. Mama le-a făcut paparada 
din 100 de ouă adunate la repezeală de la vecini, 
iar tata a adus din pivniță Riesling de cel tare. 
Oamenii fiind flămânzi au mâncat și apoi au 
băut bine și la urmă au cântat imnul maghiar, dar 
nu 1-a știut decât tata care a cântat cu ei. Când au 
plecat de la tata au cerut doi oameni de încredere 
ca să îi conducă din sat, să nu fie atacați de 
români. Iacob și [indescifrabil] i-au condus până 
la Puszta [indescifrabil].

În afară de acest incident, am mai fost 
doar o dată în pericol, când au venit la noi 
jandarmi și soldați din Megies, ca să-1 caute pe 
popa Ioniță care s-a refugiat la noi dinaintea lor. 
Dar nu 1-au prins, deoarece când i-a văzut că vin 
a sărit pe geam în grădină și a fugit la Gherța-
Mare. Am stat la Gherţa toți copiii, afară de 

25Mihai  care era preot în Glod, până în vinerea 
sărbătorii de Paști. În tot acest timp eu mai 
plecam pentru câteva săptămâni la Halmeu și la 

26Nevetlen , ca să aud știri din lume, căci în Gherța 
nu se știa nimic. Radio încă nu era pe atunci. 
Înainte de Paști cu vreo două săptămâni am 
părăsit și eu terenul din Halmeu, căci se cuibărise 



58

pe acolo o divizie de secui care voiau să apere 
frontul care era pe la Baia-Mare și pe la Alba. De 
fapt erau niște adunături de voluntari care au fugit 
mâncând pământul, căci a înaintat armata română 
la Satu-Mare. Dar făceau abuzuri multe. Niște 
ofițeri au perchiziționat locuința și biroul meu. 
Când deja căutau de o oră încălcându-mi toate 
actele din birou, i-am întrebat ce căutau. Ei mi-au 
spus că vor să găsească actele Consiliului 
Național Român. Dar sunt pe masă, răspund eu, 
căci dosarul era înaintea lor pe masă. Sigiliul 
Consiliului Național Român ne trebuie, spun ei. 
Dar e pe masă și acela, înaintea dvs. S-au rușinat și 
au plecat luând cu sine numai actele și sigiliul. Au 
intervenit apoi ungurii din Halmeu, prieteni de-ai 
mei și mi-au dat pace. Dar pe avocatul Pop Sever 
1-au urmărit într-o noapte și el a fugit doar cu o 
haină pe geam. 

Dânșii 1-au fugărit până la Turț, dar în sat 
n-au cutezat să intre și de la capătul satului s-au 
reîntors la Halmeu. În săptămâna Patimilor din 
anul 1919 așteptam să intre armata română în 
Satu-Mare. În fiecare zi după-amiază ne duceam 
sus pe vârful [indescifrabil] și de acolo ne uitam la 
drumul de la Livada la Satu-Mare. Până-n Vinerea 
Mare nu s-a văzut nimic. Dimineața auzim 
bubuituri. Atunci ne-am gândit că trebuie să fie 
ceva și ne-am luat cu toții pe vârful [indescifrabil].

Am tot așteptat până cam pe la ora 12. 
Atunci am văzut praf mult pe șoseaua dinspre 
Satu-Mare și uitându-ne cu binoclul am văzut 
b i n e  c a v a l e r i a  î n a i n t â n d  p e  d r u m  c u 
[indescifrabil]. Ceea ce nu era la husari. Până pe la 
ora două ne-am uitat și am văzut trupe înaintând. 
Am dus vestea acasă că au intrat românii.

În altă zi a venit după mine din Halmeu 

Szabó Tibor și m-a rugat să merg cu el 
27momentan , că au intrat românii în Satu-Mare și 

la Halmeu n-au venit, iar comuna nu se 
astâmpără. Am plecat imediat, am telefonat la 
Satu-Mare și am chemat pe cineva; îndată au sosit 
un locotenent cu vreo 50 de soldați, s-au arătat și 
au plecat înapoi.

După preluarea imperiului multe din cele 
vechi s-au schimbat. Eu am fost pus provizoriu 
primpretor și așa tata era perfect apărat de orice 

 28atacuri” .
Într-adevăr, după ce administrația 

românească s-a instalat și în părțile Halmeului, dr. 
Ioan Doboși a fost numit prim-pretor. A făcut 
parte din „Astra” şi din mişcarea cultural-naţional 
românească. În perioada interbelică se poate 
spune că la Halmeu s-a desfășurat o viață culturală 
intensă, la bunul mers al lucrurilor stând faptul că 
a existat o emulație deosebită și o solidaritate de 
invidiat – sau mai precis de dorit între români, 

29maghiari și evrei . De notat ar fi și faptul că fratele 
lui Ioan, Andrei Doboși junior, a fost medic în 
Halmeu, exact în această perioadă și că parohia 
greco-catolică a fost înființată în această localitate 
de un văr al celor doi, preotul greco-catolic Ioan 
Doboși (1897-1933). Dr. Ioan Doboși a fost 
decorat cu ordinul „Steaua României”, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea sistemului 
cooperatist bancar. 

Ar mai fi de spus că, politic, dr. Ioan 
Doboși a militat în tabăra naţional-ţărănistă, după 
fuziunea formaţiunilor Maniu-Mihalache. Drept 
„recompensă” pentru tot ceea ce a făcut pentru 
neamul său, după instaurarea comunismului a fost 
da t  a fa ră  d in  Barou  pent ru  „a t i tud ine 
nedemocrată”. Biroul din Halmeu cu întreaga 
avere i-au fost confiscate; mai mult decât atât, a 
trebuit să treacă şi prin experienţa unor domicilii 
obligatorii (Turda şi Gherla). A fost căsătorit cu 
Aurelia Paul (1900-1985). Au avut cinci băieţi: 
Tiberiu (căsătorit cu Angela Sălăgean), Romulus, 
Aurel, Ioniţă (căsătorit cu Maria Lemenyi) şi 
Gheorghe (căsătorit cu Rodica Ardelean). A 
decedat în anul 1966 şi a fost înmormântat la Satu 
Mare.

Cele două mărturii credem că sunt 
prețioase pentru istoriografia noastră, iar faptul că 
doi tineri avocați din Halmeu au fost aleși în 
Marele Sfat Național și că un tată cu fiul său au 
fost martori la „ora astrală” a neamului românesc, 
dovedesc că și românii din nordul actualului județ 
Satu Mare au simțit la fel cu Țara.
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Activitatea	străjerească	
la	Liceul	Mihail	Eminescu	din	Satu	Mare

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

   a 24 Ianuarie 1937 se înființa „Straja 
Țării” ca singura organizație de stat pentru 
îndrumarea și conducerea tineretului, în ceea ce 
privește educația fizică, moral-religioasă, socială 

1și națională. Ea a luat locul cercetășiei.
La  „Ac t iv i t a t ea  S t ră j e rească“  a 

directorului Liceului Mihail Eminescu din Satu 
Mare, dr. Eugen Seleş, scrie: „Comandant al 
Stolului“ (în calitate de director), la 2 iunie 1938 

2prin ordinul de numire nr. 7077/1937 .
În Procesul verbal din 8 decembrie 1937, 

scrie: „3.) [...] Directorul şi pe această cale roagă 
pe prof. să-i dea mână de ajutor şi în colaborare cu 
dl. prof. Dabija să pregătească elevii pt ridicarea 
pavilionului străjeresc, care se va face la 
primăvară. – Pentru acest lucru s'a dresat procesul 
verbal cuvenit şi s'a format comitetul necesar, iar 
profesorii de muzică şi gimnastică fac toate cele 
necesare în vederea străjeririi şcoalei. 4.) 
Directorul arată că ar fi f bine dacă ar lua parte la 
cursurile străjereşti profesorii de muz. şi gimnast. 
şi pune întrebarea cari dintre prof. vor să urmeze 
la proximele cursuri ce se vor ţine la Breaza sau 
Sf. Gheorghe. Profesorii spun că se vor anunţa 

 3mai târziu. ”
În Procesul verbal din 8 martie 1938, se 

spune că: „[...] Directorul roagă cu insistenţă pe 
Dnii colegi ca, pe lângă Dnii profesori de 
educaţie fizică, T. Chirilă şi Gh. Colda şi pe lângă 
prof. de muzică, Dl. Adr. Damian, şi ceialalţi să-i 
dea mână de ajutor Dlui prof. A. Dabija 
comandant de Legiune şi instructorul elevilor 
străjeri dela liceul nostru, în vederea străjeririi 
şcoalei, care va avea loc în cursul lunei Mai. – Dl 
profesor Dabija, din parte-i încă roagă concursul 
corpului profesoral, cu atât mai mult cu cât Dsa 
are alte atribuţii pentru judeţ şi chiar se bucură 
dacă cineva îl va suplini în agendele dela liceu. Dl 
prof. A. Peia promite să-i stea într'ajutor. 
Directorul din nou face un apel întregului corp 
profesoral de a i se da mână de ajutor în 
îndeplinirea tuturor îndatoririlor ce le avem în 
legătură cu străjeria. În acest scop, Dnii diriginţi 
vor obliga pe elevi ca în cursul lunei Martie să-şi 
confecţioneze costum străjeresc, care va fi purtat 

şi la Şcoală şi care costă între 400-500 L, având 
bereta şi insigna. [...] Mai roagă pe Dnii profesori, 
considerând, că dintre profesorii noştri, numai 
directorul şi prof. A. Dabija au făcut cursurile 
străjereşti, să se anunţe pentru ca să poată 
înterveni să ia parte la acele cursuri. De preferinţă 
roagă să se anunţe profesorii titulari şi cei cu 
vârsta sub 50 ani. – Se anunţă Dl prof suplinitor T. 

 4Roşu. ”
În Procesul verbal din 12 mai 1938, 

profesorilor întruniţi în „conferinţă plenară”, 
directorul le aduce la cunoştinţă că: „[...] 7) 
Ridicarea pavilionului se va face în ziua de 29/V. 
Directorul roagă cu insistenţă pe dnii prof. să 
colaboreze cu dl.Al. Dabija, Comand. Legiunii 
străjereşti, cu dnii comand. A. Peia, T. Chirilă, la 
cari se mai adaogă dl. prof. de muzică A. Damian, 
prof. de l. rom. E. Pandrea, V. Scurtu, Oct. 
Ruleanu şi prof. T. Roşu, A. Petrovan şi A. Radu, 
pentru alcătuirea unui program de festival pentru 

5acea ocazie. [...] ” Tot în acest proces verbal: „Se 
dă cetire ord. No 69.838/1938 Min. şi se insistă 
asupra următoarelor: [...] 4.) Sunt rugaţi toţi 
profesorii să dea concursul cuvenit profesorilor 
de religie şi de studii naţionale, pentru o educaţie 
n a ţ i o n a l - c r e ş t i n ă  ş i  p e n t r u  o  l e c t u r ă 
corespunzătoare. [...] 7.) Se invită dnii prof. să 
servească cu tot devotamentul instituţia 
străjerească, care e făcută pentru educaţia 
trupească şi sufletească a tineretului nostru. [...] 
9.) În genere, directorul atrage atenţia dlor 
profesori ca în special domnii diriginţi să ia 
contact şi cu părinţii elevilor şi să se vizuiască ca 
liceul nostru, aici la graniţa de vest a ţării să se 
impună prin o ţinută ireproşabilă şi prin o 
educaţie şi creştere aşa după cum interesele mari 

 6ale neamului o pretind. ”
La Serbări, activitate extraşcolară scrie: 

„Ziua de 10 Mai a fost în vacanţa Paştilor. Liceul 
a luat parte la serbările străjereşti din piaţă şi dela 
arena sportivă, cu ocazia serbării  zilei 

 7restauraţiei, la 8 Iunie. ”
tot la acest capitol scrie: „Ca şi în alţi ani 

şcolari, aşa şi în anul şcolar curent, profesorii 
liceului nostru au desvoltat o activitate 

L
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extraşcolară lăudabilă, precum se poate constata 
din următoarele: [...] 6) La 24 Jan. 1938, la 
serbarea dela şcoală, vorbeşte prof. A. Radu, iar 
după masă, la teatru, se dă un festival străjeresc 
sub conducerea prof. A. Dabija. [...] 10) În 2 
Iunie, cu un deosebit fast, se face ridicarea 
solemnă a pavilionului naţional, în prezenţa unui 
public foarte numeros. Vorbeşte directorul. 11) 
Zilele de 1-8 Iunie au fost zilele străjeriei, cari 
s'au terminat cu serbarea restauraţiei din 8 Iunie, 
serbarea întregului tineret şcolar din localitate. 
Profesorii au luat parte la toate conferinţele ţinute 
de distinşii profesori universitari, membri ai 
Extensiei Universitare din Cluj, sau invitaţi din 

 8alte părţi şi au activat şi dânşii în cadrele Astrei. ”
Redăm câteva cuvinte din discursul rostit 

de directorul liceului în ziua de 2 iunie 1938, cu 
ocazia ridicării pavilionului naţional: „Onorată 
Asistenţă, Domnilor Colegi, Dragi Străjeri! [...] 
Străjeria, în armonie cu şcoala, cu sufletul 
şcolarilor, străjeria adaptată împrejurărilor 
locale, putinţei fizice a celor ce se pregătesc 
pentru îndeplinirea rolului de intelectuali şi 
conducători de mâine ai neamului nostru. [...] Să 
nu treacă o zi, fără de o faptă bună. – Prin faptele 
bune ale tuturor, prin credinţă şi muncă, vom 
ajunge la idealul suprem al neamului nostru 
pentru viitor: încadrarea românismului în ritmul 
veşniciei al slavei şi mărirei la care au ajuns 

 9neamurile latine din Apusul Europei. ”
Din Procesul verbal din 1 iunie 1938, 

reiese că în 2 iunie se va desfăşura „solemnitatea 
oficială a ridicării Pavilionului Naţional. [...] 
Directorul roagă pe dnii prof. să dea tot concursul 
pentru exerciţiile străjereşti în vederea serbării 

 10din 8 Iunie. ”
Din Procesul verbal din 23 iunie 1938, „în 

conferinţa plenară de sfârşit de an”, aflăm că, 
pentru activitatea străjerească, au primit premii în 
bani sau cărţi, următorii elevi: Victor Vâlceanu, 
Sabin Doroş, Part. Popan, Virgil Oltean, Gh. 
Spădaru, Aug. Mirişan, Teodor Chirila, Cor. 
Neamţu, Ioan Pişcoltan, Alex. Cocea, Teodor 
Gostea şi Victor Mărieş. Tot în acest proces 
verbal, directorul înştiinţează corpul profesoral 
că: „În luna Iulie elevii liceului nostru vor fi în 
tabără străjerească la Baia Sprie. – Tabăra va fi 
condusă de dl. prof. Alex. Dabija. – Directorul 
roagă pe dl. Al. Dabija, comandantul Legiunii de 
străjeri din judeţ, să aibă o deosebită grije de elevi 

 11cari vor fi în tabără. ”
În Procesul verbal din 1 octombrie 1938, 

la ordinea de zi, directorul comunică: „Dl. prof. 

Al. Dabija Comand. Legiunii de străjeri din judeţ 
şi dl. Aurel Peia Cd stolului lic. Eminescu, în 
înţelegere cu dir. Liceului, în zilele întâi după 
începerea lecţiilor, au căzut de acord şi au făcut 
un program de activitate străjerească pt. cele 
dintâi zile de Joi din Oct şi pentru ultimele Joi din 
luna Sept. – Dnii comandanţi dau informaţiile 
necesare pt. formarea centuriilor şi a cuiburilor şi 

 prezintă afişând, programele pt. zilele amintite.
12”

Din Statul personal al profesorului Gavril 
Barbul aflăm că, începând cu luna septembrie 
1938, este comandantul Centuriei a 2-a.

Dintr-o copie aflată în dosarul personal 
din arhiva colegiului, aflăm că Vasile Scurtu a 
obţinut Diploma de absolvire pentru cursul de 
iniţiere pentru Straja Ţăii, acordată de Centrul de 
iniţiere de la Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 
1938.

Din Procesul verbal din 9 noiembrie 
1938, aflăm că profesorul Adrian Demian este la 
un curs de străjerie, care se desfăşoară la Sfântu 

13Gheorghe .

Starja Ţării, Diplomă de absolvire pentru 
cursul de iniţiere, desfăşurat la Sfântu Gheorghe, 
acordată în data de 26 noiembrie 1938, 
profesorului eminescian Adrian Demian

Din Procesul verbal din 13 decembrie 
1938, aflăm că profesorii Eftimiu Pandrea şi 
Andrei Radu sunt la cursul de străjerie. Tot în 
acest proces verbal scrie că, în conformitate „ord. 
No. 206.988/1938 Min-Ed. Naţ., [...] la 1 Febr. 
toţi elevii sunt obligaţi sau uniforma străjerească, 
sau uniforma şcolară pt. cei ce au uniformă 
şcolară rămânând obligaţia de a se prevedea cu 

14cea străjerească la primăvară .
În Procesul verbal din 7 februarie 1939, la 

„Chestii şcolare şi străjereşti”, scrie că directorul 
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spune: „[...] 3) În ce priveşte uniforma, dnii 
diriginţi nu vor tolera decât uniforma şcolară 
reglementară până la uzare, după aceea numai 
uniforma străjerească. [...] 5) Sunt rugaţi dnii prof 
să aibă grije şi să sancţioneze pe elevii cari 
întârzie Luni dela străjerie,  (2 absenţe 
nemotivate).- La fel domnii colegi să premeargă 
cu exemplu şi să fie punctuali la ridicarea şi 

 15coborârea pavilionului. ”
În Procesul verbal din 13 martie 1939, 

scrie: „[...] 3) Directorul face cunoscut că între 3-
5 Apr. vor fi cursuri străjereşti la Cluj cu şefii de 
centurii şi câte 2 şefi de cuiburi din fiecare clasă. – 
Dl. prf. Comand. A. Radu şi dnii dirig. vor alege 
pe cei mai buni elevi şefi de cuiburi pe lângă şefii 
de centurii pentru ca să ia parte. – Vor fi conduşi la 
Cluj, sau de dl. Cd Dabija, sau de dl. A. Peia. 4) 
Începând cu Joi, 16/III, orele 3 ½ se vor ţine 
cursuri străjereşti, în sala de muzică cu toţi prof 
români cari încă n'au făcut cursurile străjereşti. – 
Dir. insistă pe toţi să ia parte. – 5) Conf. ord. Min. 
Ed. Naţ. No 1700/1938, după putinţă, conferinţe 
pt. apărarea pasivă se vor ţine şi Joia, în cadrele 

 16străjeriei. ”
În Procesul verbal din 22 iunie 1939, cu 

ocazia terminării anului şcolar, scrie: „[...] 5.) 
Premiaţi cu cărţi pt. Străjerie Seleş V I a, Florescu 
Ştefan I b, Spădaru Gh. II a, Chirilă Alex. II b, 
Cernătescu Gh III a, Chirilă Teodor III b, Neamţu 
Cor. IV a, Mather V. IV b, Barbul Gh. IV b, 
Vâlcean V. V, Popan Part. VI A, Cherecheş V. VII. 
[…] 9) În luna Iulie străjerii liceului nostru vor 
merge în tabără, la Baia Sprie, sub conducerea 
dlui Cd de Leg. A. Dabija. – Pentru aceasta Cons. 

 17şcol. le-a dat un ajutor de 5.000 Lei. ”
Din Procesul verbal din 28 octombrie 

1939, aflăm că: „[...] 4.) Dl. prof. V. Nicolaescu, 
dirig. cl. VI, care în zi de Sâmbătă la străjerie, 
supraveghiază la Poştă, pe elevii cari lucrează pe 
specialităţi acolo, să-i facă atenţi să se poarte 
cuviincios şi la poştă şi în oraş şi, după putinţă, să 
nu fie reţinut la poştă numai înainte de masă. – În 
calitate de supraveghetor Dl. Nicolaescu este 
rugat ca atunci, când nu e reclamată acolo 
prezenţa Dsale, să fie înlocuit, alternativ de alţi 
profesori şi atunci Dsa să se ocupe cu clasele 
Dsale în zilele de străjerie. – Împreună cu Dsa, 
elevii cari fac serviciu la poştă să se prezinte la 
şcoală la micul ceremonial şi de acolo să plece la 
poştă, iar cei ce sunt dispenzabili în timpul 
conferinţelor de apărare pasivă să se prezinte la 

 18liceu. ”
În Procesul verbal din 18 decembrie 

1939, scrie: „[..] 1e.) În ziua de 17.XII. s'a ţinut o 
serbare străjerească în teatru, la care a luat parte şi 
liceul nostru. – S'au lansat liste de colectă printre 
elevii noştri. – S'a colectat suma de 8.650 Lei, 
care sumă, în cadrele unui festival va fi distribuită 
străjerilor noştri săraci, în ziua ultimă de lecţii. – 
Fiind absent pt. boală Dl. prof. M. Raţiu, comand. 
Stolului, îl va suplini Dl. prof. T. Chirilă şi cu 
ajutorul Dlor diriginţi vor hotărî de elevii cari vor 
primi ajutoare din suma colectată. – Elevii noşti 
au mai colectat şi pt. armată şi pentru copiii săraci. 
Colectele pt. armată se vor trimite Regtului 87 
Inf, iar ce s'a adunat pt. copiii săraci se va 
distribui, luând avizul Dlui A. Peia, comand. 

 19Legiunii de străjeri. ”
În ultimul Procesul verbal din registrul cu 

procese verbale, încheiat în zilele de 5, 6 şi 7 
iunie, se spune: „Au fost premiaţi din partea 
Gărzii F.R.N. din localitate, după dispoziţiile dlui 
Adv. Adrian Zaciu, cu câte un costum străjeresc, 
confecţionat pe ziua de 8 Iunie, următorii elevi: 1. 
Cl. I a – Paşca Gh. 2. Cl. I b - Nicolaescu Eugen. 3. 
Cl. I b. Crişan Ioan. 4. Cl. II a. Bucico Iosif. 5. Cl. 
II.b. Lohan P. 6. Cl. III-a Mic Vasile 7. Cl. III-a 
Conţiu Ioan 8. Cl. III b. Mirişan Aurel 9. –cl. III-b. 
Pop Ilie 10. Cl. IV. a Toma Adam 11. Cl. IV-a 

20Bălan Const. 12. Cl. IV-b. Ţzumbel Şt.”  
Se menţionează aici că la invitaţia 

comandantului regimentului 87 din localitate, 
directorul a făcut apel la elevii străjeri să 
colecteze în cursul iernii pentru a cumpăra ciorapi 
soldaţilor din regimentul 87 inf. Satu Mare. S-a 
colectat suma de 13.912 lei. Din aceşti bani s-au 
cumpărat „170 per. ciorapi de lână în zilele de 20 
Febr. şi 20 Martie 1940, în preţ de 11.900 lei, 1000 

 21lei. ” În Vacanţa Paştelor, cu liste de colecte, 
aprobate de prefectura judeţului, Stolul liceului 
nostru a colectat 29.558 lei pentru ajutorarea 
sinistraţilor de inundaţii din Colonia Paulian. În 
acest proces verbal se mai spune că: „Am fi dorit 
ca într'o zi de străjerie să ne putem deplasa în 
această colonie cu ajutorul ce-l vom da 
sinistraţilor. În urma prescurtării anului şcolar, 
rămâne ca această sumă, luând contact cu 
prefectul judeţului să se folosească eventual 
pentru a le procura material de a-şi reconstrui 
casele ruinate de apă sau a face această danie în 
anul şcolar viitor. Pentru imprimarea listelor de 
subscripţie a costat 358 lei, s'au găsit în colectă 
240 de lei bani falşi, rămân astfel suma de 28.960 

 22lei pentru sinistraţi. ”
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Dumitru	Șuta,	un	mare	librar	al	Sătmarului

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
Dr.	Viorel	CÂMPEAN

   ătmărelul este o localitate care a dat 
1istoriei noastre câteva personalități de prim rang . 

În câteva familii din Sătmărel s-au născut de-a 
lungul timpului personalități care s-au afirmat în 
diferite domenii de activitate: preoți, învățători, 
medici, avocați, notari etc. Aceste familii sunt: 
Șuta, Fabian, Șter.

Cu ocazia conscrierii nobililor din 
Sătmărel din anul 1809, au fost înregistrați 25 de 
nobili, un număr mare pentru o localitate 
românească. În localitate sunt amintite patru 
familii care poartă numele Șuta: soția lui Șuta 
Ioan, înregistrată ca săracă, care nu avea 
gospodărie proprie, cu trei copii, din care cel mai 
mare, Toader, avea 13 ani; Șuta Mihai, de 79 de 
ani, locuitor într-o casă de jeler, nu poseda nimic, 
copiii lui aveau fiecare casă proprie; Șuta 
Demetriu, avea 45 de ani, de asemenea om sărac, 
nu locuia în casa proprie, avea patru copii: Mihai, 
16 ani, Ioan, Grigore și Nicolae; Șuta Anton, de 
30 de ani, nu avea casă proprie, avea patru copii 

2minori .
Între personalitățile născute în familia 

Șuta se distinge și figura unui librar cum n-a mai 
3avut Sătmarul..., Dumitru Șuta . S-a născut la 16 

septembrie 1889 în Sătmărel. A avut mai mulți 
frați, unul dintre aceștia, Gavril, a fost multă 
vreme notar la Ambud.

A urmat trei clase gimnaziale la Liceul 
Catolic Regesc din Satu Mare. În primul an de 
gimnaziu, clasa număra 55 de elevi, diriginte i-a 
fost profesorul Kereskedő László, care preda 
limba latină și limba maghiară. În clasa a II-a, 
dirigintele celor 46 de elevi rămași a fost tot un 
profesor care preda aceleași materii ca 
predecesorul său, Kőszegi László. În a III-a clasă 

4gimnazială au rămas 40 de elevi . Limba română 
și religia greco-catolică a predat-o în toți acești 
trei ani petrecuți la Satu Mare de Dumitru Șuta, 
preotul-profesor Ioan Hozás.

A intrat, după terminarea gimnaziului, 
ucenic la librarul Novotny, unul dintre cei mai 

mari librari din capitala Ungariei. În 1915 a fost 
mobilizat, în Regimentul 15 Infanterie, care avea 
sediul la Mukacevo. A luat parte la toate marile 
bătălii de pe fronturile italian și albanez. Dovadă 
sunt cele 4 medalii și ordine militare primite: 
Medalia de argint pentru vitejie, Medalia de 
bronz pentru vitejie, Crucea Carol acordată 
participanților la război care acumulaseră 3 ani 

5pe front și Medalia comemorativă a războiului .
După război își continuă ucenicia la 

Budapesta, unde s-a căsătorit cu Olga Heintz 
(1895-1970), fiica unui german și a unei 
maghiare, care locuiau la Jászberény. Cu toate că 
librarul Novotny a insistat ca tânăra pereche să 
rămână la Budapesta, cei doi au ales să trăiască la 
Satu Mare, oraș deja integrat în noul stat român.

                Olga Heintz                 

S 
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             Dumitru Șuta

 A avut o familie frumoasă, cu două fete, 
Olga și Eva, căsătorite cu două personalități ale 
vieții intelectuale românești, dr. Mihai Șuta și 
judecătorul Ioan Trifu, proveniți din două vechi 
familii nobiliare românești, prima din Sătmărel, 
iar cea de a doua din Țara Chioarului.

Mihai Șuta a fost prefect și secretar al 
județului Satu Mare, iar Ioan Trifu un cunoscut 
judecător și apoi avocat la Șomcuta Mare.

  
Familia Dumitru Șuta, cu ginerele Ioan Trifu

 
 Dumitru Șuta a deținut cea mai mare 
firmă de comercializare a cărții și a produselor de 
papetărie din Satu Mare în perioada interbelică. 
Firma „Dumitru Șuta, comerciant, librar, 
papetar” și-a început activitatea în 23 martie 

1925, la Satu Mare, conform Registrului 
Firmelor Individuale, dar probabil că începutul a 
fost cu un an mai devreme, cum figurează într-o 

6culegere închinată personalităților din Ardeal . 
Menționăm că, la început, firma a fost înscrisă în 
Registru cu numele „D. Șuta”, iar dosarul purta 
numărul 1723.

A sprijinit în acest răstimp şcolile 
româneşti, spre exemplu în anul şcolar 
1928/1929 a donat liceului „Mihai Eminescu” 23 

7de cărţi . Din mărturisirile fiicei Eva, cunoaștem 
că adeseori oferea puilor de români, și nu numai!, 
rechizite la prețuri mici sau... subvenționate din 
truda lui.

     Soții Șuta la plimbare prin Satu Mare

După eliberarea „ultimei brazde” de 
pământ românesc, la 25 octombrie 1944, 
Dumitru Șuta s-a numărat printre cei care au pus 
umărul la reorganizarea vieții sociale și culturale 
românești în orașul Satu Mare. După cum se știe, 
în perioada ocupației horthyste, în municipiul 
Satu Mare nu a existat nicio școală cu predare în 
limba română. Venise luna ianuarie a anului 1945 
și nu se reușise încă deschiderea vreunei școli 
românești. Sub îndrumarea protopopului greco-
catolic, dr. Ioan Dragomir, un grup de intelectuali 
români s-au întâlnit, conspirativ, am putea spune, 
în incinta Librăriei Șuta, pentru a pune la cale 
deschiderea măcar a Liceului „Mihai Eminescu”. 
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În acel grup de inițiativă mai găsim, alături de 
Dumitru Șuta, câțiva fii ai Sătmărelului: dr. Ioan 
Șuta și fiul său, dr. Mihai Șuta, precum și dr. Vasile 
Șuta, fost prim-pretor la Ardud, de asemenea Ioan 
Șuta (nepot al librarului, viitor coleg de breaslă al 
lui, cu activitate rodnică la Baia Mare între anii 

 81950-1980) . După acea întâlnire din ianuarie 
1945, Dumitru Șuta s-a deplasat la București, de 
unde, în baza relațiilor temeinice pe care le avea 
cu editurile de acolo, a adus la Satu Mare o 
jumătate de vagon cu 1300 de colete conținând 
manuale pentru toți anii și toate materiile necesare 
școlilor.

Se poate afirma că a reușit să înființeze o 
dinastie a librarilor, întrucât la Baia Mare, multă 
vreme, cele mai importante librării erau conduse 
de către nepoții săi, care îi fuseseră ucenici și 
calfe.

 Director multă vreme al Liceului „Mihai 
Eminescu”, Gheorghe Cosma afirma despre 
Dumitru Șuta: „Era un comerciant priceput și un 
om de cultură, a cărui viață s-a consumat printre 
cărți și oameni. Se bucura de dragoste și cinste, 
dar și de o mare popularitate. Apelativul de baciu 
îi aducea o aură de demnitate străbună, provenind 
din rândul țărănimii care asigura pâinea națiunii. 
Intelectualii cu înalte studii din oraș, numindu-l 
baci, îi recunoșteau rolul de părinte și patriarh al 
culturii din orașul de pe Someș, încadrându-se în 
oastea de protectori, consumatori și sponsori ai 

 9culturii” .
Dumitru Șuta a repausat în anul 1952 și a 

fost înmormântat în cimitirul de la Podul Decebal 
10din Satu Mare .

1. Anul aceasta va vedea lumina tiparului la editura sătmăreană „Citadela” lucrarea Sătmărel. Contribuții 
monografice, semnată de Viorel Ciubotă, Viorel Câmpean și Mihaela Sălceanu în care se pot citi mai multe 
informații despre câțiva membri ai familiei Șuta.
2.Direcția Arhivelor jud. Szabolcs- Szatmár-Bereg, fond Comitatul Satu Mare, IV A 501 e Krasznaközi járás 
III kerület 1809.
3. Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000, p. 243.
4. A Szatmári Kir. Kath. Főgymnasium 1903/1904 Évi Értesitője, Szatmár-Németi, 1904, pp. 28, 62-63.
5.Album memorial de război, Budapesta, 1941, p. 447.
6.Erdélyi monografia (Monografia Ardealului), Satu Mare, 1934, p. 442.
7. Anuarul al X-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1928/1929, Satu Mare, 
1929, p. 65.
8. Ovidiu T. Pop, Aurel Pop , Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – monografie, București, 2017, pp. 59-
60.
9.Ibidem, pp. 61-62.
10. Acest material nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul prețios al urmașilor marelui librar român Dumitru 
Șuta:  Doamna Eva Șuta, fiica librarului Dumitru Șuta și al nepoților acestuia, avocat Dan-Mihai Șuta, 
decanul Baroului Satu Mare și doamna notar Petra Șuta Ressler, care ne-au furnizat informații și fotografii.

Note
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Țara	lui	Pintea	–	tărâm	de	legende

Conf.	Univ.	dr.	Col.	(r)	Aurel	V.	DAVID
     rumurile și popasurile cetelor de haiduci 

conduși de Pintea sunt confirmate de toponimele 
legate de numele său de legendă. Centrele de 
comandă ale acțiunilor sale au fost masivul Gutâi, 
aproape de Baia Sprie, pe drumul care duce la 
Sighetul Marmației, dar și munții Meseșului sau 
Obcinele moldovenești. Pe un areal care pornește 
din Țara Oașului, trece prin părțile Sătmarului și 
Sălajului, cu extensii în partea montană a 
Bihorului, ajunge în Țara Chioarului și în Țara 
Lăpușului, apoi în Țara Maramureșului, după 
care ajunge în ținutul Năsăudului și străvechiul 
district al Rodnei și în ținutul Dornelor, memoria 
lui Pintea a fost păstrată de toponimie. În acest 
spațiu geografic, cu relief predominant de podiş şi 
dealuri, s-au păstrat timp de secole autonomii 
româneşti, cu cnezi, voevozi şi crainici, cu obştii 
săteşti rezistente la agresiunea marii nobilimi 
ungare. Din aceste insule entice românești și-a 
recrutat Pintea cea mai mare parte a „fârtaţilor” 
săi. 

Faptele sale au lăsat urme, care au fost păstrate 
în memoria socială și transmise din generație în 

1generație, respectiv:
- la marginea satului Tăuții-de-Sus, există un 

loc unde se spune că Pintea, după o luptă, fiind 
rănit, a plecat cu o piatră de moară în spate; 
ajungând acolo și fiind sleit de puteri, a aruncat 
piatra la pământ, statornicind astfel hotarul satului; 

- la Zănogi, spre dealul Cornii, aproape de 
Măgoaja, unde-i fântâna lui Toderan, se zice că a 
îngropat Pintea banii sub copaci;

- în biserica din satul Budești s-au păstrat cu 
sfințenie cămașa de zale și coiful lui Pintea.

NOTĂ: Unele legende au fost legate de fapte 
reale, de interes pentru comunitățile locale care l-
au adorat pe Pintea, fiind înfăptuire în alte 
vremuri istorice, de către alte personaje, dar 
atribuite lui Pintea: astfel, din procesul dintre 
urmașii lui Dragoș voievod - în special 
strănepotul Sandrin -, cu Domeniul regal Baia 
Mare, început în 5 iunie 1633, în care a intervenit 
principele Bethlen, se cunoaște că la 23 iunie 
acelaş an, Şişeştenii și-au fixat hotarul la 
„fântână” fără consimţământul oraşului „şi 
mejda au fixat-o pe unde trece drumul către 

 2Ardeal”.  
După atâtea fapte de vitejie, când Pintea a 

scăpat cu viață, în popor s-a întărit convingerea că 
Pintea nu era om obişnuit. Imaginația oamenilor 

care-l slăveau a născut convingerea potrivit căreia 
el nu putea fi ucis decât „cu trei grăunţe de chiper 
şi trei grăunţe de grâu de primăvară şi trei cuiuţă 
de sier din potcoava calului şi trei grăunţe de 
tămâie”, pentru că „gloantele nu prindea în el”. Pe 
unde a haiducit, Pintea a militat cu vorba răstită, 

 3dar și cu ghioaga, pentru „slobozenia iobagilor”,  
a fost naş (a nănășit) la multe perechi de tineri din 
satele românești. Multă vreme după aceea, la 
nunţile din Maramureş s-a păstrat obiceiul de a 
trage focuri de armă atunci când ceata mirelui 
pleca după mireasă!

Tradiția păstrată în ținutul Dornelor îl 
prezintă pe Pintea într-o postură extrem de 

4interesantă:
- pe muntele Șerba, la locul numit Pietrele 

Hârlii, Pintea cânta dintr-un fluier cu 7 doage, de 
juca hora în sat la Panaci;

- pe valea râului Bistrița, pe vârful muntelui 
Pietrosul, Pintea cânta din fluier cu 7 doage, de 
juca hora-n sat la Chiril sau la Cojoci.

În jurul imaginii, gândurilor și faptelor sale s-a 
născut o țară. La Curtea imperială din Viena se 
vorbea cu admiraţie, dar și teamă, despre 
„PINTYELAND”, adică Țara lui Pintea, 
supranumit „spaima bogaţilor şi mila săracilor”. 
Această țară visată poate fi reconstituită după 
toponime: munți, ape, lacuri, stânci, izvoare, 

 5fântâni, peșteri, pivnițe (în ordine alfabetică):
- Beciul lui Pintea - în munții numiți 

Doispeezece Apostoli, din apropierea satului 
Poiana Negri (comuna Dorna Cândreni, județul 
Suceava); de aici izvorăște un pârâu numit Pârâul 
lui Pintea, iar văii pe unde curge i se zice Valea 
Pintii;

- Bliduțu Pintii - fântână aflată în apropiere de 
Măgoaja, pe drumul care merge spre Târgu 
Lăpuș;

- Bolovanul Pintii - pe valea Ingustului, 
comuna Ulmeni-Țicău;

- Casa Dracului (a lui Pintea Viteazu') - o 
peșteră în stâncă pe o pantă situată la 1,5 kilometri 
de satul Racșa-Vii din Țara Oașului (=Casa lui 
Pintea Viteazu);

- Casa Pintii - o stâncă înaltă, la poalele căreia 
se află o peșteră - la 4 kilometri sud de satul Poenile 
Izei, comuna Strâmbu Băiuț (Lăpuș), lângă 
Vărărie;

- Casa Pintii - în satul Măgoaja, casa în care 
s-a născut Pintea;
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- Cocoșul Pintii - o stâncă aflată pe valea 
pârâului Iedera, în apropiere de Iadăra, comuna 
Mireșu-Mare; la 50 de metri de aceasta se află altă 
stâncă, de dimensiunile unei mese mari, numită 
Masa Pintii, apoi Poiana Pintii;

- Fântâna Pintii - un izvor aflat într-o poiană, 
sus pe hotare, spre Fericea, aproape de Șomcuta 
Mare;

- Fântâna Pintii - la Firiza, lângă Baia Mare;
- Fântâna Pintii - la Asuajul-de-Sus;
- Fântâna Pintii - pe dealul Prisnel, la 4-5 

koilometri de Chelința;
- „Fântâna Pintii” şi „Piatra Pintii” 

(„Piatra Năzdravănă”), sub creasta dealului 
Săcături, la nord de satul Cheud (aproape de 
cetatea din Poarta Someșului, numită în vechime 
Cetatea Aranyos);

- Grota lui Pintea - în Maramureș, pe drumul 
național (DN 18), la pasul Gutâi (distrusă 
accidental în urma acțiunii de lățire a drumului);

- Izvorul Pintii - sus, spre vârful muntelui 
Șatra Pintii;

-  Izvorul Pintii, Pivnița Pintii, Lacul lui 
Pintea și Făgădăul lui Pintea - în masivul 
Gutâiului;

- Jocul lui Pintea - loc pe drumul care duce 
din satul Șanț-Năsăud spre Cârlibaba; tradiția 
spune că aici se adunau la joc haiducii lui Pintea;

- Mormântul lui Pintea, în Maramureș, pe 
drumul național (DN 18), în pasul Gutâi;

- Peștera lui Pintea - în formațiunea vulcanică 
Piatra roșie din satul Șurdești, comuna Șișești;

- Piciorul calului - dealul de pe Roata (în 
partea de sus a Cavnicului), unde și-a rupt piciorul 
calul lui Pintea, când se ducea spre Pivnița de pe 
muntele Gutâi;

- Pivnița lui Pintea - sub dealul Aluniș;
- Pivnița Pintii - aproape de Izvorul Pintii, 

unde, spune tradiția, haiducul își ținea ascunse 
comorile;

- Poarta lui Pintea - făcută în stâncă pe dealul 
Măgurenilor, la Preluci, lângă Copalnic-
Mănăștur; sub poartă este o pivniță adâncă, unde 
sunt ascunse bogățiile lui Pintea; potrivit legendei, 
poarta se deschide în fiecare an de Paști;

- Poenița Pintii - în apropiere de Măgoaja;
- Șatra Pintii - muntele între Târgul Lăpuș și 

Copalnic-Mănăștur (la poalele căruia se află satul 
Ciocotiș);

- Turnul lui Pintea - un stâlp asemenea unui 
turn construit din blocuri uriașe de piatră, așezate 
unul peste altul - în apropiere de Baia Sprie, pe 
muntele Roszaly.

Această țară virtuală a lui Pintea cuprindea, în 
fapt, nordul Transilvaniei, de la râul Someș până 
în Carpații nordici și de la vest de Sătmar până în 
ținutul Dornenelor moldovene.

În concluzie: 
În istoria neamului românesc, haiducul 

Grigore Pintea - supranumit Pintea Viteazu - 
rămâne prototipul luptătorului pentru dreptate 
socială. El a fost:

- erou al luptelor de apărare a credinței 
strămoșești și a valorilor etno-spirituale ale 
neamului;

- luptător curajos, energic și hotărât să lupte 
până la jertfire pentru dreptate și libertate socială;

- personaj istoric carismatic, asumat ca simbol 
de către românii din nordul Ardealului, îndeosebi 
din Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara 
Silvaniei (îndeosebi codrul Sătmarului); 

- subiect al numeroaselor balade și legende, 
încă din timpul vieții, zugrăvit în gândirea 
poporului ca personaj fantastic, cu puteri 
supranaturale.

Imaginea lui Pintea a rezistat în timp pentru 
că s-a menţinut în cultura populară şi a generat 
multe legende, balade şi cântece despre el. 
Românii care l-au cunoscut sau au auzit despre 
faptele lui l-au adorat pe acest om providențial.

Pintea poate fi socotit unul dintre cei mai 
însemnaţi români care au trăit la cumpăna 
secolelor XVII-XVIII. El a fost adoptat de români 
pentru urma pe care a lăsat-o pe răbojul vetrei, iar 
imaginea lui a dăinuit în timp, ca simbol autentic 
de tărie a nației românești.

1. Constantin Prichici, op.cit., p. 29-30.
2. A. Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu - Acte, Documente, Procese,  Baia Mare, 1940, p. 55 şi urm.
3. Vasile Gaftone, Pintea Viteazul - oştean, în Memoria Ethnologică, anul III, nr. 6-7, ian.-iun. 2003, Baia Mare, p.744.
4. Constantin Prichici, op.cit., p. 31.
5. Idem., p. 29-31.

Piatra de la Mormântul lui Pintea (de pe DN 18)

Note
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Căpitanul	Ionel	Epure	–	
un	erou	martir	al	Basarabiei

Nicolae	BULAT

   a momentul când Polonia și Franța au 
fost lovite de trupele Germaniei fasciste, 
căpitanul Ionel Epure se afla în Italia, la Roma, 
unde participa la un concurs de hipism militar, 
Cupa Națiunilor Unite. În acele zile, când se 
aprindea pojarul unui nou război mondial și 
tunurile se auzeau la granițele Italiei, echipa 
României, cu Ionel Epure în formațiune, se 
acoperea de glorie, câștigând premiul Națiunilor 
Unite. Căpitanul Ionel Epure era multiplu 
medaliat la competițiile internaționale de hipism.

Ionel Epure era bun prieten cu Radu 
Grunau, al cărui Regiment 9 Călărași era dislocat 
în zona Hâncești – Nistru. Se vizitau reciproc de 
câte ori erau la București. Radu Mihai 
Dimancescu, nepotul de unchi a lui Radu 
Grunau, își amintește despre vizitele căpitanului 
Ionel Epure când acesta le pășea pragul casei din 
strada Paris.

Intrând în casă, Ionel Epure exclama 
subit: „Coană Ginco (mama mare) fă-ne un 
aperativ așa după cum numai dumneata știi să 
faci!” Radu Mihai se învârtea printre cizmele lor, 
așteptând ca ei să plece, iar el să se înfrupte din 
ultimele măsline rămase.

P r ime jd i a  unu i  r ăzbo i  op re ș t e 
activitatea Echipei Naționale de Hipism, iar 
membrii ei sunt trimiși la unitățile în care-și 
făceau serviciul militar. Căpitanul Ionel Epure 
avea sub a lui conducere Regimentul 3 Călărași, 
care se afla la Soroca – Cosăuți.

România, fiind un stat neutru, era presat 
continuu de URSS. Primejdia unui război era 

iminentă. Ceea ce s-a şi dovedit foarte curând. La 
26 iunie 1940, la ora 10 seara, V. M. Molotov l-a 
invitat la Kremlin pe ministrul român la 
Moscova, Gh. Davidescu, şi i-a trimis nota 
ultimativă din care cităm:

„În anul 1918, România, folosindu-se de 
slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la 
Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei 
- Basarabia, populată în principal cu ucraineni și 
Bucovina. (Să te crucești nu alta! Pe parcursul a 
22 de ani de aflare a Basarabiei și Bucovinei în 
componența României,  în aceste două regiuni a 
crescut drastic numărul ucrainenilor –n.n.)

(…) Guvernul sovietic consideră că 
problema retrocedării Basarabiei este legată în 
mod organic de problema transmiterii către 
URSS a acelei părţi a cărei populaţie este legată 
în marea majoritate de Ucraina sovietică atât prin 
comunitatea sorţii istorice, cât şi prin comunitate 
de limbă, şi componenţă naţională…”
 Aşadar, URSS, prin „argumente” de 
nediscutat, cerea transmiterea în posesia ei a 
teritoriul Basarabiei şi o parte din Bucovina. 
Astfel, URSS, în mod brutal, prin ultimatumul de 
la 26 iunie 1940, face un pas „în interesul 
restabilirii adevărului” între România şi Uniunea 
Sovietică.

În urma ultimatului sovietic, unitățile 
militare române au fost silite să se retragă din 
Basarabia și Bucovina. Invazia sovietică a 
început la 28 iunie 1940. Rușii au impus 
României zone eșalonate pentru cedarea 
succesivă a teritoriilor. Autoritățile militare 
sovietice nici n-au avut de gând să respecte 
condițiile de evacuare a Basarabiei. Acele zone 
de evacuare au fost zilnic nerespectate ca 
aliniamente și devansate de unitățile militare 
sovietice în scopul de a crea panică și 
dezorganizare în cadrul armatei române, care 
sprijinea populația în retragere.

În amiaza zilei de 28 iunie 1940, 
detaşamentele de avangardă ale Armatei Roşii au 
forţat Nistrul şi-n scurt timp au inundat capitala 
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judeţului Soroca. Necunoscutul apasă pe umerii 
acestui mic oraş ascuns între dealuri şi scăldat la 
picioare de apa Nistrului. 

În acea situație atât de dificilă, incertă, 
pentru întreaga țară, în dimineața zilei de 28 
iunie, pentru temperarea atmosferei create, o 
delegație de 3 ofițeri români s-a prezentat în fața 
unei unități militare sovietice, care forțase, mai 
devreme de cât se cuvenea, râul Nistru la Cosăuți 
și care a vrut să-i dezarmeze pe militarii români. 
Din delegație făcea parte și căpitanul Ionel Epure, 
venit din atmosfera plină de fair-play a 
întrecerilor europene de hipism.

El a înaintat îndrăzneț în fața unui maior 
sovietic, cerându-i să oprească trupele ruse pe 
aliniamentele convenite inițial. Maiorul rus s-a 
enervat pălmuindu-l pe Ionel Epure. În afară de 
aceasta, rusul l-a degradat pe ofițerul român 
smulgându-i epoleții.

Dumneavoastră, dragă cititorule, cum 
ați proceda în așa situație când onoarea de ofițer 
este călcată în picioare de un invadator?

Reacția căpitanului Ionel Epure a fost 
fulgerătoare: a scos pistolul și l-a împușcat pe 
maiorul sovietic, după care, conștient de ce avea 
să urmeze, s-a sinucis într-un gest suprem de 
onoare cavaleristică. S-a sinucis împușcându-se 
în cap. Ultimele lui cuvinte  au fost: Acest ordin 
nu-l pot executa! (Ordinul de retragere a trupelor 
române din Basarabia. n.n.)

Episodul acesta i-a fost povestit lui 
Radu Mihai Dimancescu, băiatului îndrăgostit de 
măsline, chiar de către unchiul său, Radu Grunau, 
comandantul Regimentului 9 Călărași.

Au fost mai multe mărturii referitor la 
fapta căpitanului Ionel Epure, dar cea mai 
credibilă rămâne cea relatată de Radu Mihai 
Dimancescu.

C ă p i t a n u l  I o n e l  E p u r e  a  f o s t 
înmormântat la Cosăuți. În 1943, la Cosăuți au 
sosit rudele căpitanului Epure care, cu sprijinul 
autorităților române, l-au deshumat și l-au dus la 
baștină. Spun sătenii că era căpitanul Epure din 
Cluj. Tot atunci, sătenii i-au ridicat un monument: 
O cruce cu o cunună de lauri. Alexandru 
Zolotariov, bătrânul, a fost meșterul pietrar care a  
tăiat monumentul din piatra de Cosăuți. Anume 
această cruce, înfrumusețată  cu o cunună de 
lauri, s-a păstrat la biserica din sat și o vedeți în 
imagine. Ar fi extraordinar, ca acum, peste 
vremuri, să dăm de urmele urmașilor căpitanului 
Epure, mort la datorie în acea tragică zi pentru 
întregul Neam Românesc. 

 După 1944, monumentul a fost 
demontat și parțial distrus, dar partea lui 
principală, Crucea cu coroană în lauri, se află în 
prezent în ograda bisericii din satul Cosăuți.

Ce ar trebuie să urmeze mai departe în 
această istorie tragică? 

R e s t a b i l i r e a  l a  l o c u l  i n i ț i a l  a 
monumentului ridicat în memoria eroului - 
martir, căpitanul Ionel Epure.

Foto 1 : Echipa de hipism a României, pe la 1938-
40 (de la stânga la dreapta) – Felix Ţopescu, 
Constantin Zahei, căpitanul Ionel Epure și Toma 
Tudoran.
Foto 2:  Planul de atac sovietic asupra României, 
1940. 
Foto 3 : Crucea cu Coroana de lauri, monument 
ridicat la Cosăuți, Soroca în cinstea căpitanului 
Ionel Epure.
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Cronica	slavonă	pierdută	a	lui	Ștefan	cel	Mare

Marius	Ioan	CHIOREAN

     cum cinci secole, la curtea domnească 
de la Suceava s-a scris cea mai veche cronică a 
Moldovei, în limba slavonă, care era limba 
bisericească și de cancelarie a ortodocșilor din 
sud-estul Europei, cu excepția grecilor.

Majoritatea istoricilor consideră că 
diferitele cronici medievale privitoare la Moldova 
derivă dintr-un manuscris unic, o cronică de curte 
scrisă de un contemporan, un boier de la curtea lui 
Ștefan cel Mare, care a descris în lucrarea sa 
întâmplări la care a fost martor, în limba slavonă. 
Acest manuscris, din păcate, s-a pierdut, însă 
conținutul său poate fi reconstituit pornind de la 
numeroasele cronici ulterioare care s-au folosit de 
el ca sursă de inspirație.

Unele amănunte despre cronica pierdută a 
lui Ștefan cel Mare aflăm din Letopisețul de la 
Bistrița (Letopisețul de când s-a început cu voia 
lui Dumnezeu Țara Moldovei). Istoricul Ion 
Bogdan a susținut ipoteza că acest letopiseț ar fi 
fost scris de un călugăr de la mănăstirea din 
Bistrița, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, de unde și 
numele care i s-a atribuit. Totuși, unele bătălii sunt 
descrise cu atâta acuratețe, încât sugerează ideea 
că autorul ar fi fost un oștean, mai degrabă decât 
un călugăr.

Letopisețul de la Bistrița a fost redactat în 
limba slavonă în secolul al XVI-lea și a fost 
descoperit la Biblioteca Clubului Bulgar din 
Tulcea spre sfârșitul secolului al XIX-lea. La 
scurtă vreme după descoperirea sa, Letopisețul de 
la Bistrița a fost publicat în București, atât în forma 
originală, cât și în traducere românească.

Letopisețul de la Bistrița este structurat în 
patru părți: prima parte începe cu descălecarea lui 
Dragoș și se termină cu urcarea pe tron a lui 
Alexandru cel Bun, a cărui domnie este prezentată 
în partea a doua, partea a treia este consacrată lui 
Ștefan cel Mare și partea a patra lui Bogdan cel 
Orb, fiul lui Ștefan cel Mare. Firul evenimentelor 
urcă până la anul 1507, când narațiunea se 
întrerupe brusc, chiar în mijlocul unei fraze.

Amănunte despre cronica pierdută a lui 
Ștefan cel Mare găsim și în manuscrisul Povestire 
pe scurt despre domnii Moldovei, numit și 
Letopisețul de la Putna. Istoricul Ion Bogdan este 
cel care a emis ipoteza că originalul acestui 
manuscris, care s-a pierdut, ar fi fost redactat la 
Putna, ipoteză susținută și de Nicolae Iorga și 

Dimitrie Onciu. Au ajuns la noi două copii ale 
acestui Letopiseț redactat în slavonă, una la 
Biblioteca Academiei teologice din Kiev și 
cealaltă într-o colecție din Sankt Petersburg.

Letopisețul de la Putna a fost tradus în 
poloneză de Nicolae Brzeski, un sol trimis de 
regele Poloniei la Poarta otomană, dar care a fost 
reținut la Iași de Alexandru Lăpușneanu, care se 
temea ca solul polonez să nu îl vorbească de rău 
sultanului. Această lucrare, cunoscută sub numele 
de Cronica moldo-polonă, a fost publicată pentru 
prima dată în 1844, și a fost tradusă de savantul 
Bogdan Petriceicu-Hașdeu în Arhiva istorică.

Cronica moldo-germană este o variantă în 
limba germană a cronicii lui Ștefan cel Mare, 
scrisă în 1502. Această lucrare cuprinde intervalul 
1457 – 1502 și se referă la domnia lui Ștefan cel 
Mare. Cronica moldo-germană a fost descoperită 
de istoricul polonez Olgierd Gorka în 1911 la 
München, într-un Codex Latinarum. Această 
cronică îl înfățișează pe domnitorul moldovean ca 
pe un personaj înspăimântător și necruțător, gata 
să treacă prin foc și sabie pe oricine îi sta în cale.

Cronica moldo-rusă ne-a parvenit în șapte 
copii întocmite în secolele XVI – XVII și 
cuprinde, în afară de o variantă prescurtată a 
letopisețelor menționate anterior, referitoare la 
domnia lui Ștefan cel Mare, și două legende 
istorice, din care una vizează originea latină a 
poporului român, și cealaltă descălecatul lui 
Dragoș.

Cronica moldo-rusă este o compilație 
scrisă în limba slavonă între anii 1504 – 1510 și 
anexată ulterior la sfârșitul unei culegeri de cronici 
rusești, Voskresenskaia letopis (Cronica de 
duminică), scrisă în secolul al XVI-lea.

Prin intermediul Cronicii moldo-ruse s-a 
păstrat legenda lui Roman și Vlahata, povestea a 
doi frați, strămoși eponimi ai românilor 
(valahilor):

„Au pornit din cetatea Veneției doi frați: 
Roman și Vlahata, care, fiind de credință creștină, 
au fugit de prigoana ereticilor împotriva 
creștinilor, și au venit în orașul numit Roma Veche, 
și și-au întemeiat o cetate după numele său, 
Roman. Și și-au trăit anii, ei și neamul lor, până ce 
s-a despărțit Formos papa de la ortodoxie la legea 
latină. Și, după despărțirea de legea lui Hristos, 
latinii și-au întemeiat o cetate nouă și au numit-o 
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Roma Nouă, și au chemat la dânșii, la latinie, pe 
Romanovici („urmașii lui Roman”). Romanovicii 
însă n-au vrut, și au început să facă război mare cu 
dânșii, și nu s-au despărțit de credința lui Hristos. 
Și din vremea aceea au tot fost în război până la 
domnia lui Vladislav craiul Ungariei.” (Petre P. 
Panaitescu, Cronicile slavo-române din secolele 
XV – XVI publicate de Ion Bogdan, p.159).

Legenda despre Roman și Vlahata aduce 
în discuție ideea fundamentală a latinității 
românilor, precum și identitatea cultural-
religioasă ortodoxă a poporului român. Sunt 
relevate originile italice ale românilor, menționate 
încă și în corespondența țarului vlahilor și al 
bulgarilor Ioniță cel Frumos cu papa Inocențiu al 
III-lea (1204).

În Cântecul Nibelungilor este pomenit un 
„duce Ramunc din Țara Vlahă” (circa 1215 - 
1220). Misionarul italian Giovanni da Plan 
Carpino menționează în însemnările sale de 
călătorie, datând din 1247, că a întâlnit la curtea 
hanului tătar pe ducii Roman și Aloha (poate 
Vlahata?).

Autorul anonim al cronicii moldo-ruse a 
identificat Roma Nouă cu Italia, arătând că frații 
întemeietori s-au stabilit în Roma Veche, unde au 
fondat o nouă cetate, Roman”. Prin Roma Veche 
probabil autorul a desemnat spațiul cultural-
religios greco-ortodox.

Este interesant faptul că aceste texte, 
scrise în slavonă, vorbesc despre originea latină a 
românilor.

A doua legendă consemnată în cuprinsul 
Cronicii moldo-ruse este cea a vânătorii lui 
Dragoș-Vodă. Urmărind un zimbru, voievodul 
maramureșean ajunge în țara Moldovei, pe care o 
ia în stăpânire.

Legendele arhetipale privitoare la originea 
popoarelor au circulat pe un areal geografic și 
cultural extrem de vast.

Chiar la prima lecturare, legenda despre 
frații Roman și Vlahata, întemeietori ai cetății 
Roman, ne duce cu gândul la cei doi frați Romulus 
și Remus și la mitul întemeierii Cetății Eterne.

Legenda lui Dragoș prezintă unele 
similitudini cu narațiunile mitologice despre frații 
Hunor și Magor, care, pornind de undeva din Asia, 
urmăresc un cerb magic până în nordul Mării 
Negre, ajungând în cele din urmă în Panonia, unde 
vor pune temeliile unei țări noi. De fapt, legenda 
fraților Hunor și Magor prezintă similitudini 
frapante și cu narațiunea despre frații Roman și 
Vlahata. Ideile au circulat de la un popor la altul, 
uneori chiar între continente.

Cronica  s lavonă scr isă  la  cur tea 
domnească a lui Ștefan cel Mare avea ca scop 
înfățișarea faptelor de glorie ale domnitorului, 
victoriile sale în confruntările cu turcii pe de o 
parte, și cu boierii care se opuneau întăririi 
autorității domnești, pe de altă parte. Această 
lucrare a fost comandată de domnitorul 
moldovean, în scopul întăririi legitimității sale. La 
un moment dat, Ștefan cel Mare a trimis un emisar 
în spațiul vorbitor de limbă germană, nu înainte de 
a porunci traducerea cronicii în această limbă, 
pentru ca faptele sale să fie cunoscute și acolo. 
Datarea cronicii moldo-germane (1502) și locul în 
care a fost găsită (München) întăresc această 
ipoteză.

Grigore Ureche (1590 - 1647), primul 
cronicar moldovean de seamă a cărui operă s-a 
păstrat, a folosit cronica slavonă ca bază 
informativă pentru Letopisețul Țării Moldovei. 
Versiunea originală a letopisețului lui Ureche a 
avut o circulație restrânsă și s-a pierdut foarte de 
timpuriu, ajungând până la noi prin copii 
ulterioare, conținând interpolări de multe ori 
nerealiste ale unor copiști precum Simion 
Dascălul, Misail Călugărul și Axinte Uricariul.

Este de reținut faptul că Ureche afirmă 
descendența romană a poporului român („românii 
… de la Râm se trag”), aducând argumente 
lingvistice și etimologice, totodată afirmând 
originea comună a moldovenilor, muntenilor și 
ardelenilor.

Miron Costin (1633 – 1691) a continuat 
cronica înaintașului său, în cuprinsul letopisețului 
său, identificând chiar unele interpolări făcute în 
cronica lui Ureche de copiști. În opera lui Miron 
Costin găsim multe ecouri ale cronicilor moldo-
slavone, chiar dacă scrierile sale au, în mare parte, 
un caracter memorialistic.

Ion Neculce (1672 - 1745) a compilat 
cronicile anterioare, relatând în prefața lucrării 
sale Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija Vodă 
până la domnia lui Constantin Mavrocordat că 
până la vremea Ducăi-vodă s-a folosit de diferite 
izvoare, iar după acest moment a scris „singur ..., 
câte s-au tâmplat” în viața sa, din memorie. 
Cronicarul precizează: „Nu mi-au trebuit istoric 
străin să cetesc și să scriu că au fost scrise în inima 
mea.”.

Letopisețul lui Neculce este precedat de 
un text ce poartă titlul O samă de cuvinte, în care 
relatează unele legende devenite ulterior 
arhetipale pentru cultura noastră, precum sunt cele 
despre Daniil  Sihastru, Aprodul Purice, 
Mănăstirea Putna, Dumbrava Roșie și altele.



Prof.	Maria	Genica	LETAI

Să trăiești, iubită țară,
Fie-ți plaiul înflorit,
Să miroase-a primăvară
Din zori până-n asfințit!

Ai pământ și ape multe
Și păduri, dar ce folos?
Le exploatează străinii
Iar noi o ducem tot prost.

Trăim tot în sărăcie
Pe pământul nemuncit
De-un popor în agonie
Ce o viață a trudit.

Am rămas la coada lumii
Ca o țară în nevoi
Unde-și deversează unii
Lăzile lor de gunoi.

A trecut atâta timp...
Cât o mai ține așa
În nevoi și umilință,
Biată țărișoara mea?

Din frumoasă și bogată
Iată cu ce ne-am ales:
C-un popor bătut de soartă,
De cei ce nu ne iubesc.

Ca un vierme ce tot roade
Pomul verde înflorit
Roade rău-n astă țară
Un popor prea amăgit.

Scoală-te, Ștefane Doamne,
Să-ți vezi strănepoții tăi
Pentru care tu luptat-ai 
Cu dușmanii cei mai răi!

Ca s-o ducem noi mai bine
Liberi pe pământ străbun,
Traiul nostru să ne fie
Mai ușor și tot mai bun.

Tu, viteazule, ce vrut-ai
Țara a o reîntregi
Prin unire pe vecie
Fără a ne pribegi,

De-ați vedea răul ce-apasă
Astăzi țărișoara mea,
Cu-aceleași arme tăioase
Din mormânt v-ați ridica.

Ca s-o curățați de molii
De vampiri și politruci,
De cei ce ne-au vândut țara
Și-au împânzit-o de cruci.

Fie ca această țară
Să renască tot așa,
Precum pasărea măiastră
Tocmai din cenușa sa!

La mulți ani, frumoasă țară,
Să trăiești, să înflorești,
Tot cu grâu, nu cu negară,
Pe-ai tăi fii frumoși să-i crești! 

Odă	Țării




