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     ată-ne în anul Centenarului Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. Un an important, ce 
marchează, așa cum afirmă de câte ori are ocazia 
distinsul academician Ioan-Aurel Pop, „Ora 
astrală a României”, un an în care ar trebui să fim 
mai uniți ca niciodată, să fim mai buni, mai 
îngăduitori unii cu alții, să ne respectăm reciproc 
și, prin aceasta să ne respectăm istoria, trecutul, 
faptele înaintașilor; sentimente și atitudini fără de 
care nu putem aștepta respectul altor popoare și 
națiuni. Nu putem aștepta respect din partea 
altora când noi între noi nu ne respectăm, suntem 
gata în orice moment să „ne punem cenușă în 
cap”, să ne blamăm unii pe alți și, ce e mai rău, să 
aruncăm cu noroi asupra întregului neam 
românesc fie și numai pentru faptul că cei din 
fruntea țării sunt cum sunt, că politicienii noștri 
sunt cum sunt. Dar noi, analizându-ne fiecare în 
parte, cum suntem? Și dacă ne comparăm cu alți 
cetățeni ai Europei și ai lumii, noi suntem cei mai 
de pe urmă, cei mai proști, mai leneși și mai hoți?! 
Eu nu cred. Orice pădure are uscăturile ei, 
depinde de pădurar dacă este în stare să se 
descotorosească de ele și să facă astfel încât doar 
copacii sănătoși să fie protejați, valorizați și 
promovați!

Din păcate, nici în acest an „astral” clasa 
politică românească nu a înțeles importanța 
momentului, nu renunță nici unii nici alții la 
ambițiile politicianiste, multe pornite din obscure 
și/sau infime interese de partid, de grup, sau 
personale, cei din fruntea țării nu reușesc să se 
așeze la o discuție serioasă, să convină asupra 
unui obiectiv de țară la care să se înhame cu toții. 
Măcar pentru un an de zile să lase la o parte 
orgoliile și dorința de putere, „de ciolan”, și să 
promoveze în lume adevăratele valori naționale 
care ne fac mândri, după un secol, că suntem 
români. Și exemple avem: în artă, cultură, sport, 
educație (da, educație, așa, cu toate hibele ei, dar 
mai mereu avem premianți pe la olimpiadele 
internaționale), IT și alte multe domenii în care 
avem potențial, avem rezultate, dar parcă sună 
mai bine să spui despre nu știu care că și-a violat 
vecina de 80 de ani, de profesorul, polițistul sau 
preotul care nu mai știu ce-a făcut în „exercițiul 
funcțiunii”, decât să faci emisiuni despre cei care 

duc renumele acestei țări pe toate meridianele. 
Rezultatele meritorii sunt tratate superficial pe 
mai toate posturile TV și în presă, dar cum apare 
ceva negativ (mai ales pe internet) despre Simona 
Halep, de exemplu, suntem toți porniți că e așa și 
pe dincolo, în loc s-o promovăm 25 din 24 de ore 
și să o ajutăm să rămână cât mai mult acolo sus, în 
ierarhia tenisului feminin. Și, credeți-mă, pentru 
un sportiv într-o disciplină în care ești singur pe 
teren, contează să știi că ai în spate o națiune care 
te susține și la bine și la rău. Dar când, înainte de 
un meci important, cineva îți spune ceva de 
„drag”, nu știu cum te mai poți mobiliza și 
concentra. 

Și totuși, unii pot, în condiții cu totul 
deosebite: românul Tiberiu Ușeriu a câștigat 
cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic 
Ultra 6633. A ajuns primul la punctul de control 
Tuktoyaktuk și s-a impus a treia oară consecutiv 
în maratonul considerat cel mai dur din lume. A 
parcurs peste 380 de mile în aproape 173 de ore și 
a suportat condiții extreme de temperatură, 
suferind degerături și umflături ale feței. Ceilalți 
trei români care au luat startul la ediția 2018, 
Polgar Levente, prima persoană cu dizabilități 
din lume care a fost acceptată, Florentina Iofcea 
și Avram Iancu au abandonat în primele două zile 
ale cursei ce a început în 8 martie. Și atunci, să nu 
fii mândru că ești român?! Că ai printre 
conaționali astfel de oameni ce ar face cinste 
oricărui popor de pe Terra!?

În fine... probabil așa suntem noi croiți și 
trebuie să ne ducem crucea, dar, parcă, uneori 
depășim limitele... poate până la Întâi Decembrie 
ne mai „vindecăm”!

Dar... să revenim la oile noastre.
Așa după cu anticipam în numărul anterior, 

lansarea volumului omagial Părintele Vasile 
Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii Neamului”, 
apărut în 2017 la Editura Academiei Române sub 
îngrijirea subsemnatului, a avut loc la Apa, în 21 
ianuarie 2018, beneficiind de o participare 
numeroasă și, totodată, distinsă. Numărul mare 
de participanți s-a înregistrat cu precădere la 
primul moment al manifestărilor de la Apa, 
respectiv la ceremonialul militar și religios ce a 
avut loc la Casa Memorială dr. Vasile Lucaciu, 
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unde s-a săvârșit o slujbă de pomenire a marelui 
înaintaș, s-au depus coroane de flori la bust și s-a 
sfințit Drapelul Național, care a fost înălțat pe 
Catargul de susținere donat de către Asociația 
Civică Tempora, cea care editează această 
revistă, în semn de omagiu și cinstire a memoriei 
celei mai însemnate personalități pe care nordul 
țării a dat-o istoriei și civilizației românești. În 
scurtul discurs pe care l-am susținut în fața 
bustului părintelui Vasile Lucaciu am încercat să 
atrag atenția asupra nivelului incredibil de mare 
al discordiei naționale din acest moment și să 
îndemn la toleranță și bună înțelegere între toți 
românii, dând exemplu chiar viața și activitatea 
celui omagiat. 

Același mesaj am încercat să-l transmit și în 
calitate de moderator al colocviului ce a urmat la 
Centrul Cultural „Emil Matei” din Apa (foto 1), 
în cadrul căruia s-a lansat volumul menționat, dar 
a fost prezentat și un altul, respectiv Luptând pe 
două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu, 
avându-l ca autor pe reputatul cercetător științific 
clujean dr. Simion Retegan, prezent și dânsul la 
eveniment. Cu mențiunea că pe lângă mine și 
domnia sa au mai vorbit despre carte și despre 
Vasile Lucaciu: dr. Teodor Ardelean, directorul 
Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare 
– prefațatorul volumului omagial, colonel (r) dr. 
Constantin Moșincat de la Oradea, conf. Univ. dr. 
Ion Cârja de la Universitatea Babeș Bolyai din 
Cluj Napoca, harnicul și apropiatul nostru 
colaborator de la revistă dr. Viorel Câmpean, 
apenii profesor Nicolae Pop și învățător Radu 
Viorel, managerul Muzeului Județean Satu Mare, 
dr. Felician Pop, directorul Direcției Județene de 
Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, voi spune 
doar că manifestarea a început cu un scurt 
program artistic prezentat de elevii Școlii 
Gimnaziale „Dr. Vasile Lucaciu” din Apa și s-a 
încheiat cu cântecele patriotice interpretate de 
îndrăgitul rapsod popular din Cicârlău, Nicolae 

Sabău (care mi-a făcut o mare surpriză venind la 
Apa) și Angela Munteanu. Mai multe amănunte 
despre ceea ce s-a întâmplat la Apa puteți citi în 
materialul întocmit de prietena și colaboratoarea 
noastră drd. Marta Cordea de la Biblioteca 
Județeană Satu Mare, dar și pe pagina noastră 
web: www.asociatia-tempora.ro.

Dacă tot suntem la evocarea unui moment 
editorial, se cuvine să marcăm apariția la finalul 
anului trecut și a altor volume cu importante 
valențe istorice, circumscrise, mai mult sau mai 
puțin, revistei Eroii Neamului. Este vorba despre 
lucrările monografice ale localităților Mădăras și 
Sătmărel alcătuite de dr. Viorel Ciubotă, dr. 
Viorel Câmpean și tânăra cercetătoare Mihaela 
Sălcean, dar și despre lucrarea Martei Cordea 
Priviri Retrospective, care cuprinde 9 articole 
publicate în revista Eroii Neamului, ultimele 
două cărți fiind scoase la Editura Citadela 
condusă de inimosul om de cultură dr. Aurel Pop. 
Acestora li se adaugă și volumul distinsei 
profesoare Lucia Munteanu, fosta mea dăscăliță 
de limba și literatura română de la Liceul Mihai 
Eminescu, Idealul identității naționale la 
românii din Transilvania. O sinteză de istorie 
românească, apărută la începutul acestui an la 
Editura Academiei Române și care, probabil, 
până la apariția acestor rânduri va fi și lansată.

De ce am amintit de aceste cărți? Pentru că 
toate sunt dedicate Centenarului Marii Uniri 
(desigur, mai sunt și altele) demonstrând astfel că 
oamenii de cultură, istoricii și profesorii 
sătmăreni se străduiesc să-și aducă omagiul lor 
importantului eveniment al României și al 
Românilor prin ceea ce știu ei să facă mai bine: să 
cerceteze, să studieze, să analizeze, să scrie și să 
publice lucruri interesante și de mare valoare 
pentru neam și pentru țară, în special pentru zona 
noastră. Așa după cum am afirmat în mai multe 
rânduri, inclusiv la unele din manifestările de 
lansare a acestor volume, generația noastră, cea 
care are privilegiul de a sărbători Centenarul 
Marii Uniri, este datoare să lase ceva concret, 
palpabil în urma sa, ceva care să dureze peste 
generații și generații, pentru ca spiritul „leatului” 
de la 1 Decembrie 1918 să rămână veșnic viu. Iar 
cărțile se înscriu poate cel mai bine în acest tipar, 
alături de monumente, plăci comemorative sau 
alte lucrări de artă ori de interes civic, care, însă, 
la un moment dat al istoriei, din păcate, pot fi 
distruse, pierdute pentru generațiile viitoare, dar 
un volum ale cărui exemplare ajung în zeci sau 
sute de biblioteci publice sau private este practic 
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imposibil să dispară cu desăvârșire. Unde mai pui 
că multe astfel de volume sunt digitalizate și 
rămân pe vecie în fascinanta lume virtuală a 
internetului!  

Suntem convinși că în acest an vor mai apare 
multe astfel de volume, dar și că se vor inaugura 
noi monumente, plăci comemorative, sau alte 
lucrări cu valoare de simbol, ori se vor renova și 
reabilita unele din cele existente aflate în diferite 
stări de degradare. În acest sens, Asociația Civică 
Tempora Satu Mare, după multe tergiversări și 
promisiuni din partea unora și altora, alături de 
rezerviștii militari sătmăreni, dar și cu sprijinul 
instituțiilor din care aceștia provin, a luat „taurul 
de coarne” pornind mai multe demersuri pentru 
refacerea și reamplasarea Monumentului Eroului 
Necunoscut din perioada interbelică în Piața 
Libertății din municipiul Satu Mare. Astfel, după 
ce am primit promisiunea primarului că nu se va 
opune amplasării acesteia, am făcut diligențele 
necesare pentru obținerea Certificatului de 
urbanism și a autorizației de construcție, 
concomitent cu o campanie de promovare a 
acestui deziderat în opina publică sătmăreană. 
Primul pas a fost organizarea unei expoziții foto 
la Cercul Militar de Garnizoană Satu Mare, unde, 
pe lângă fotografii de epocă ale monumentului 
dispărut, am expus și plăcile de bronz ce erau pe 
soclu, dar și fotografii actuale ale altor 
monumente ale eroilor ridicate în diferite 
localități ale județului (foto 2). Vernisajul 
expoziției „Jertfa eroilor pentru făurirea 
României mari” a avut loc la data de 27 februarie 
2018, după care a fost vizitată de grupuri de elevi, 
dar și de maturi, din municipiu și județ, iar apoi s-
a transformat într-o expoziție itinerantă, fiind 
găzduită de mai multe instituții sătmărene, unul 
din scopuri fiind și acela al adunării de fonduri 
pentru refacerea statuii. Suntem pe un drum bun 
și, dacă totul merge bine, cu ajutorul lui 
Dumnezeu vom putea inaugura monumentul la 1 
Decembrie!

Menționez că în cadrul vernisajului 
expoziției fotografice au vorbit dr. Viorel 
Câmpean, dr. Daniela Bălu și subsemnatul, 
materialele prezentate putând fi lecturate, de 
a s e m e n e a ,  p e  p a g i n a  n o a s t r ă  w e b : 
www.asociatia-tempora.ro. Totodată, am avut 
plăcerea de a-l avea oaspete pe distinsul camarad, 
colonel (r) Constantin Moșincat de la Oradea, 
care a susținut la rândul său un scurt, dar profund 
și plin de învățăminte discurs. Prezența Domniei 
sale la Satu Mare s-a datorat faptului că în după 
amiaza aceleași zile a prezentat la Castelul 
Karoly din Carei, în organizarea d-nei inginer 
Daniela Ciută, președinte al Despărțământului 
Astra și al Asociației Refugiaților din Carei, 
ultima sa carte, 1940, strigătul de durere al 
românilor. Domnul dr. Constantin Moșincat, 
originar din Rădulești, a fost însoțit de un alt brav 
ostaș orădean cu rădăcini sătmărene, mai precis 
din Ardud, colonel (r)  Grigore Bartoș, 
președintele filialei bihorene a Societății 
Cultural-Patr iot ice „Avram Iancu”.  Le 
mulțumim ambilor pentru prezența la vernisaj, 
dar și pentru lecția de istorie adevărată, dar 
dureroasă, susținută la Carei. La început de 
martie le-am întors vizita, colonelul Moșincat 
sprijinindu-ne în organizarea unui eveniment 
deosebit la Biblioteca Județeană „Gheorghe 
Șincai” din Oradea, în cadrul căruia, alături de dr. 
Daniela Bălu, dr. Viorel Câmpean și de gazdele 
noastre, am prezentat volumul omagial Părintele 
Vasile Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii 
Neamului” și o parte din expoziția fotografică, 
ambele bucurându-se de aprecierea unanimă a 
celor prezenți, inclusiv în presa orădeană fiind 
consemnate articole favorabile.

Mai mult, expoziția fotografică a fost relocată 
la Casa de Cultură din Tășnad, cu ocazia 
simpozionului dedicat Unirii Basarabiei și 
Bucovinei de Nord cu România, desfășurat aici în 
23 martie 2018 (foto 3), cu participarea unor 
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distinși istorici din Chișinău și Cernăuți. 
Amănunte, informații și imagini se pot vedea pe 
aceeași pagină www.asociatia-tempora.ro. În 
context, menționez faptul că am făcut eforturi 
astfel încât această pagină să fie cât mai dinamică 
și vizibilă, folosindu-ne și noi de multiplele 
facilități oferite de internet pentru a promova și a 
aduce la cunoștința unui public cât mai numeros 
atât a activităților în care Asociația Civică 
Tempora și revista Eroii Neamului sunt implicate, 
cât și a altora ce vizează marcarea Centenarului 
Marii Uniri. 

Revenind la tematica acestei rubrici, având în 
vedere că tot am umblat câteva zile prin județ 
pentru a face fotografii mai profesioniste ale 
monumentelor vizate, vrând-nevrând am făcut 
unele constatări caracteristice, cu bune și rele, așa 
cum ne este obiceiul.

Astfel, am constatat că monumentul și crucea 
din curtea bisericii din Valea Vinului au fost 
renovate și placate cu marmură, iar inscripțiile cu 
numele eroilor din cele două războaie mondiale 
au fost refăcute (foto 4). 

Din păcate, în Roșiori, localitate ce aparține 
de aceeași comună, monumentul ridicat în 1936 
prin  grija învățătorilor, studenților și elevilor din 
sat își continuă procesul de degradare sesizat încă 
de la prima noastră vizită din 2010-2011, câteva 
plăci desprinzându-se deja total și zăcând rupte 
lângă postament. (foto 5) 

Oare Primăria Valea Vinului nu dispune de 
fonduri pentru un sac de ciment, o roabă de nisip 
și un meșter care să repare stricăciunile, lăsând 
monumentul pradă intemperiilor?! Noi credem 
că nu se pune problema, însă, probabil, nu este 
cineva, un localnic, un fiu al satului, care să-i 
tragă de mânecă pe cei datori să se implice!! Și 
aceasta, în condițiile în care, în aceeași localitate, 
imediat la intrare, pe partea stângă, venerabilul 
colonel în rezervă Vasile Rus a ridicat în propria 

curte, în toamna anului trecut, un ansamblu 
monumental, format de fapt din 3 monumente, 
pentru a marca atât jertfa eroilor români de 
pretutindeni și a celor din Roșiori, cât și faptul că 
în bătrâna sa casă părintească a fost cândva 
Comandamentul trupelor române ce acționau la 
sfârșitul anilor 30, când manifestările iredentiste 
ale statului hortyist maghiar și spectrul iminenței 
izbucnirii unui nou război mondial amenințau 
integritatea teritorială a României Mari (fapt 
confirmat, din păcate în anul 1940), pentru 
realizarea unei linii fortificate de apărare pe valea 
Someșului. (foto 6) 
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Dacă un ofițer în rezervă al Armatei Române 
de aproape 95 de ani a fost în stare să realizeze o 
asemenea frumoasă, lăudabilă și pioasă faptă, 
oare nu este posibil ca toate comunele să-și 
cinstească eroii prin reabilitarea monumentelor și 
mormintelor existente (acolo unde este cazul, 
desigur) și prin ridicarea unora noi acolo unde 
încă nu există. Dacă reabilitarea obiectivelor deja 
existente este de datoria administrației locale și, 
eventual, a Bisericii și Școlii, ridicarea de noi 
monumente se poate face și prin efortul 
cetățenilor, al fiilor satului, pentru că în fiecare 
localitate sunt câțiva oameni cu potență materială 
și financiară care să le permită acest lucru. De-a 
lungul timpului am dat astfel de exemple, de 
monumente ridicate în localități unde nu existau, 
ba au fost situații în care s-au făcut noi 
monumente în chiar imediata apropiere a celor 
vechi, așa cum a fost cazul la Lipău și Someșeni. 
Mai mult, în deplasarea noastră am mai 
identificat unul, despre care știam doar că este în 
curs de realizare, însă am avut surpriza să-l găsim 
finalizat și, foarte probabil, inaugurat și sfințit 
doar cu participarea localnicilor. Este vorba 
despre noul monument al eroilor din Pomi, ridicat 
chiar lângă cel vechi (o răstignire din perioada 
interbelică), în curtea bisericii ortodoxe, realizat 
din marmură neagră și înconjurat cu un lanț de 
fier. (foto 7)

Revenind la aspectele negative constatate cu 
prilejul vizitei noastre, vom mai aminti 
monumentele din Sânmiclăuș, Hrip și Tătărești 
(despre acesta știam și-l informasem pe primarul 
din Viile Satu Mare, Szucs Szabolcs, care s-a 
angajat să lipească la loc cele câteva plăci de 
marmură desprinse de pe postament, totuși, prea 
repede față de data reabilitării – 2011), care ar 
necesita intervenții, nu mari, dar urgente. 

Un frumos monument închinat eroilor din 
primul război mondial a existat şi în Sânmiclăuş 
(foto 8), localitate ce aparţine de comuna Moftin. 
Din păcate, de la ultima noastră vizită aici, 
monumentul s-a degradat vizibil, iar gardul de 
sârmă ce-l înconjoară e ruginit, îndoit, rupt...Am 
avut şi aici, ca odinioară la Istrău, senzaţia că mă 
aflu într-un sat fantomă. În apropiere este o 
biserică într-un stadiu avansat de degradare, la fel 
ca multe case ce par nelocuite. Nu mai vorbesc 
despre drumul infernal ce leagă localitatea de 
şoseaua Satu Mare - Carei - Oradea. Sentimentul 
mi-a fost confirmat oarecum şi de profesorul 
Carol C. Koka, domnia sa prezentând în articolul 
publicat în acest număr şi atitudinea pe care a 
avut-o profesorul Ioan Chindriş când a vizitat 
mormintele înaintaşilor săi din Sânmiclăuş. Păcat 
de sat, de biserică, de monument... Poate pentru 
reabilitarea acestuia se vor găsi resurse în acest an 
al Centenarului...

Cel mai mult, însă, m-a marcat uitarea în care 
a rămas monumentul de la Hodod, ridicat în 
memoria celor 20 de ostași români care au căzut 
aici la datorie în chiar prima zi, 16 aprilie 1919, a 
ofensivei Armatei Române împotriva trupelor 
maghiare, mai bine spus a bandelor bolșevice ale 
lui Bela Kun, din care 19 își dorm somnul de veci 
chiar sub acesta. Din aprilie 2009, când am 
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poposit acolo pentru a omagia jertfa acestor eroi 
la 90 de ani de la eliberarea ținuturilor sătmărene 
și unirea lor de facto cu România, nu s-a mai făcut 
nimic pentru întreținerea și punerea în valoare a 
acestui frumos și impunător monument. 

Piatra s-a înnegrit, mușchii și lichenii acoperă 
aproape în întregime latura de nord, numele 
ostașilor căzuți doar cu mare greutate mai pot fi 
citite pe placa îmbătrânită (foto 9), lanțul 
înconjurător ruginește, întreg monumentul parcă 
este înclinat spre nord, iar aleea din dale de beton 
ce ducea din șosea spre el, în pantă, abia se mai 
întrezărește. 

Acum, când nu există vegetație! Cum va arăta 
mai târziu, Dumnezeu știe. Din păcate, nu este 
nici poartă de intrare, un gard de sârmă cu stâlpi 
ca vai de ei delimitează grădina pe care este 
amplasat. Și este anul Centenarului Marii Uniri, 
iar la anul vor fi 100 de ani de la primele lupte 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia și în ținuturile 
noastre. Poate că va reuși Consiliul Județean Satu 
Mare, în cadrul programului propriu demarat 
pentru inventarierea și reabilitarea operelor 
comemorative de război, să mobilizeze primăria 
și comunitatea locală din Hodod pentru a se 
implica în renovarea acestuia. Dacă nu, Asociația 
Civică Tempora va încerca prin forțe proprii, cu 
sprijinul unor sponsori ce manifestă respect 
pentru jertfele înaintașilor, să reabiliteze, până în 
aprilie 2019, acest important și semnificativ 

monument al eroilor.  
Totodată, asociația noastră și revista Eroii 

Neamului se vor implica în continuare în 
amplasarea de catarge de susținere a Drapelului 
Național la școli și biserici, atât din resurse 
proprii, cât și din cele ale partenerilor, astfel încât,  
la momentul aniversării Centenarului Marii 
Uniri, în Sătmar să fluture la înălțime apreciabilă 
cât mai multe stindarde tricolore, demonstrând 
astfel că, după 100 de ani, românii de aici trăiesc 
tot în România făurită de generația lui Vasile 
Lucaciu, Iuliu Maniu, George Pop de Băsești, Ion 
I. C. Brătianu, Vasile Goldiș și alți mari patrioți de 
dincoace și de dincolo de Carpați. În același timp, 
încercăm să obținem finanțare de la Consiliul 
Județean Satu Mare, în sesiunea de proiecte 2018, 
atât pentru editarea și distribuirea revistei în 
școlile bibliotecile, bisericile și alte instituții și 
organizații din județ, cât și pentru realizarea altor 
obiective ce țin de sărbătorirea Centenarului 
Marii Uniri.

Aici facem o paranteză pentru a consemna 
înălţarea, în ultima perioadă, a unor astfel de 
catarge. Astfel, în luna noiembrie a fost înălţat 
unul la Mănăstirea Scărişoara, prin purtarea de 
grijă a prefectului judeţului Satu Mare, domnul 
Darius Filip, iar în decembrie unul în curtea 
bisericii greco-catolice „Sfântul Andrei" din 
Carei. Acesta din urmă a fost realizat în 
parteneriat cu părintele protopop Radu Filip şi a 
fost sfinţit de PS. Virgil Bercea, episcopul greco-
catolic de Oradea (foto 10). Un alt catarg a fost 
donat de Asociaţia Civică Tempora Catedralei 
Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului" din 
Satu Mare, care urmează să fie inaugurat şi sfinţit 
în a doua parte a lunii aprilie.

Tot un astfel de catarg, donat de Asociaţia 
Civică Tempora, a fost inaugurat şi sfinţit la 
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă" din Satu Mare, 
în cadrul unui ceremonial militar și religios de 
înaltă ținută, desfășurat, nu întâmplător, chiar în 

foto 10

foto 9
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27 martie 2018, dată la care aniversăm Unirea 
Basarabiei cu România, la care au participat 
oficialități și șefi de instituții sătmărene, în frunte 
cu prefectul județului Satu Mare, Darius Filip 
(foto 11). În după amiaza aceleași zile, la 
Biblioteca Județeană Satu Mare, a avut loc un alt 
eveniment dedicat Unirii Basarabiei cu România, 
în cadrul căruia asociația noastră a fost partener, 
iar subsemnatul a prezentat câteva date despre doi 
basarabeni implicați în acest proces, pe care le-
am consemnat în paginile prezentului număr al 
revistei. 

Revenind, trebuie să amintesc despre un alt 
monument interesant identificat în Cimitirul din 
Carei, care ne-a fost semnalat de inimoasa 
președintă a Despărțământului careian al 
ASTREI, d-na Daniela Ciută. Este vorba despre o 
răstignire, situată pe aleea ce duce de la Capela 
ortodoxă spre Monumentul eroilor din primul 
război mondial și parcela eroilor din cel de-al 
doilea (spre partea de cimitir de pe strada 
Tireamului), ridicată de văduva Vida Viorica, în 
anul 1971 în memoria eroilor căzuți în cele două 
războaie mondiale. (foto 12) 

Concluzionând, trebuie să subliniem încă o 
dată faptul că Centenarul Marii Uniri nu privește 
doar actul măreț de la 1 Decembrie 1918, ci și 
celelalte decizii de unire cu patria mamă a altor 
două provincii românești asuprite de stăpâniri 
străine, care, din nefericire, după cel de-al doilea 
război mondial s-au reîntors la același statut. Este 
vorba de unirea Basarabiei (fostă în Imperiul 
țarist, acum „independentă”, după un stagiu de 

peste 50 de ani în componența Uniunii Sovietice) 
din 27 martie 1918 și a Bucovinei de Nord (fostă 
provincie în Imperiul Austro-ungar, acum făcând 
parte din Ucraina, și ea după același stagiu în 
URSS) la 28 noiembrie 1918. Aniversarea tuturor 
acestor „uniri”, precum și alte evenimente 
dedicate Centenarului, desfășurate la Satu Mare, 
cu participarea sau nu a Asociației Civice 
Tempora și a revistei Eroii Neamului, vor fi 
consemnate în paginile următoarelor numere ce 
vor apare în acest an, sperăm și cu ajutorul 
financiar al Consiliului Județean Satu Mare, dar și 
pe pagina web: www.asociatia-tempora.ro, mult 
mai accesibilă și mai aproape, în timp, de 
derularea activităților. Până la urmă, noi suntem 
sub vremuri, și nu vremurile sub noi. Prin vremuri 
înțelegându-se era internetului.

 După finalizarea rândurilor de mai sus, 
am primit și Certificatul de urbanism nr. 354 din 
27.03.2018, eliberat de Primăria Municipiului 
Satu Mare privind reamplasarea Monumentului 
Eroului Necunoscut în Piața Libertății . 
Mulțumim domnului primar Kereskenyi Gabor și 
echipei sale pentru înțelegere. Facem apel la toți 
sătmărenii de bună credință care doresc să-și 
aducă contribuția la finalizarea acestui proiect 
până la 1 decembrie 2018, să ne contacteze la nr. 
de telefon: 0740-084131 sau prin e-mail: 
voicusichet@yahoo.com. De asemenea, 
Asociația Civică Tempora a deschis un cont 
special în acest scop la Banca Transilvania: 
RO34BTRLRONCRT00F8409802.

foto 12

foto 11
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Modele	creştine	de	eroism	(XXX)
Preoți	cu	Crucea-n	frunte...	
Ce	reprezintă	Crucea?

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

    Putem privi Sfânta Cruce din mai multe 
unghiuri: ca obiect de cult, ca lemn pe care a fost 
răstignit Domnul Iisus Hristos, ca semn distinctiv 
al creștinilor, ca armă de biruință împotriva 
diavolului și a dușmanilor neamului, ca semn al 
Fiului lui Dumnezeu, care se va arăta pe cer la a 
doua Sa venire întru slavă (Matei XXIV; 30) și, în 
cele din urmă, ca încercare la care este expus 
omul în cursul vieții sale pământești.

Astfel, putem defini crucea ca fiind un 
obiect din lemn, piatră sau metal, care înfățișează 
răstignirea lui Iisus Hristos. În antichitate, crucea 
era considerată un instrument de tortură. La 
moartea pe cruce erau condamnați cei mai 
periculoși criminali, cei mai mari răufăcători, cei 
care reprezentau o amenințare pentru societate. 
Supliciile celui răstignit erau groaznice; ele 
puteau dura două sau trei zile, până când cel 
condamnat murea sfâșiat de chinuri. Strigătele 
scoase de acesta erau înfiorătoare. Uneori, pentru 
scurtarea suferinței, i se sfărâmau fluierele 
picioarelor. Prin răstignirea lui Iisus pe ea, din 
simbol al rușinii și al ocării, crucea a devenit 
semn de biruință. Dacă omul a căzut în păcat prin 
pom (în Grădina Edenului), el se mântuiește tot 
prin pom, adică prin lemnul crucii, scria Sfântul 

1Ioan Gură de Aur .

Sfânta Scriptură ne prezintă cu mare 
acuratețe răstignirea Domnului. 

„Răstignește-L! Răstignește-L!”, striga 
frenetic mulțimea iudeilor în fața lui Pilat din 
Pont. Cereau cu o insistență diabolică răstignirea 
Învățătorului, a lui Hristos, a lui Mesia, pe Care ei 
nu L-au recunoscut ca fiind Izbăvitorul mult 
așteptat, Mântuitorul lumii. Ei așteptaseră un 
războinic, care să îi conducă prin luptă și sânge la 
victorie, la libertate. Doreau moartea Celui Care 
n-avea nicio vină, Care nu greșise niciodată 
nimănui, ci făcuse numai bine. Cât de mare poate 
să fie nerecunoștința unui popor! Unde i-a fost 

conștiința? Iisus este răstignit pe Golgota, în afara 
Ierusalimului, în Locul Căpățânii, pe o culme mai 
ridicată. Este ceasul al treilea. Îi dau să bea vin 
amestecat cu fiere. Îi împart hainele, aruncând 
sorții. Deasupra capului Său, încoronat cu spini, 
stă scris: „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”. 
Aceasta este singura Lui vină. Împreună cu El 
mai sunt răstigniți doi tâlhari, doi răufăcători. La 
strigătul celui din dreapta: „Pomenește-mă, 
Doamne, când vei veni, în Împărăția Ta”, Iisus îi 
spune: „Adevărat grăiesc Ție, astăzi vei fi cu 
Mine în Rai”. Tâlharul tot tâlhar a rămas; a furat 
până la urmă și Raiul. Mulțimea Îl hulește: „Pe 
alții i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se 
mântuiască!” Cei de față râd și Îl batjocoresc: 
„Dacă este regele lui Israel, să Se coboare de pe 
cruce și vom crede în El”. Însă El, în marea Sa 
bunătate și iubire, în loc să îi pedepsească, îi iartă: 
„Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac”. În ceasul 
al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul 
până la ceasul al nouălea. La cererea Lui: „Mi-e 
sete!”, cei care Îl loviseră, punând în vârful unei 
trestii de isop un burete înmuiat în oțet, l-au dus la 
gura Lui. Ce oameni nerecunoscători! El, care le-
a dat apa cea vie, dătătoare de viață, acum este 
răsplătit cu oțet! Iisus Își încredințează mama 
ucenicului Său iubit, Ioan: „Iată mama ta!”, iar pe 
Ioan îl lasă în grija mamei Sale: „Femeie, iată fiul 
tău!”, arătând prin aceasta că Fecioara Maria este 
maica întregului neam omenesc. În ceasul al 
nouălea, Iisus strigă: „Eli, Eli, lama sabahtani?”, 
adică „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M-ai părăsit?” Mulțimea nemiloasă Îl ia din 
nou în derâdere: „Să vedem dacă vine Ilie să-L 
salveze”. Pe fondul acestor frământări, în 
strigătele batjocoritoare ale oamenilor, Iisus zice: 
„Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul Meu!” 
Și zicând acestea, Și-a dat duhul. În acel moment, 
catapeteasma templului se sfâșie în două, de sus 
până jos. Pământul se cutremură. Mulțimea 
rămâne înmărmurită. Pietrele se despică. 

I.

“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!”	(Strofa	a	11-a	din	Imnul	Național	al	României)



Mormintele se deschid și multe trupuri ale 
sfinților adormiți se scoală și „ieșind din 
morminte, după Învierea Lui, au intrat în cetatea 
sfântă și s-au arătat multora”. Un ostaș împunge 
coasta Lui cu sulița și îndată iese sânge și apă. 
Murise. „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era 
Acesta!”

Patimile, moartea și preaslăvirea lui 
Mesia au fost profețite cu atâta claritate, cu sute 
de ani înainte, de către proorocul Isaia. Acesta 
consemnează, în capitolul 53 al cărții sale, 
următoarele: „Cine va crede ceea ce noi am auzit 
și brațul Domnului cui se va descoperi? Crescut-a 
înaintea Lui ca o odraslă și ca o rădăcină în 
pământ uscat; nu avea nici chip, nici frumusețe, 
ca să ne uităm la El și nici înfățișare, ca să ne fie 
drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; 
om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul 
înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și 
nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Și durerile 
noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat. Și 
noi Îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de 
Dumnezeu. Dar El fusese străpuns pentru 
păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea 
noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. 
Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea 
noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui 
fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar 
S-a supus și nu Și-a deschis gura Sa; ca un miel 
spre junghiere S-a adus și ca o oaie fără de glas 
înaintea celui ce o tund, așa nu Și-a deschis gura 
Sa. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat și 
neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe 
pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului a 
fost adus spre moarte. Mormântul Lui a fost pus 
lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele, 
după moartea Lui, cu toate că nu săvârșise nicio 
nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura 
Lui. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească 
prin suferință… Și-a dat viața ca jertfă pentru 
păcat… Prin suferințele Lui va îndrepta pe mulți 
și fărădelegile lor le va lua asupra Sa. Pentru 
aceasta, zice Domnul Dumnezeu, Îi voi da partea 
Sa printre cei mari și cu cei puternici va împărți 
prada, ca răsplată că Și-a dat sufletul Său spre 
moarte și cu cei făcători de rele a fost numărat. Că 
El a purtat fărădelegile multora și pentru cei 
păcătoși Și-a dat viața”. Ce cuvinte mișcătoare! 
Sincer să fiu, de fiecare dată când mă gândesc la 
acest capitol al profetului Isaia, mă cuprinde o 
emoție adâncă și, fără să îmi dau seama, mă 
podidesc lacrimile. Cât a suferit Iisus pentru noi! 

Nu se cuvine, oare, să-L iubim cu toată inima, cu 
tot sufletul și din tot cugetul nostru? Nu se cuvine, 
oare, să-I împlinim voia și poruncile, iubindu-ne 
unii pe alții și respectându-ne reciproc, așa 
precum ne-a iubit și El, vărsându-Și Sângele 
pentru noi, pentru mântuirea noastră? Ce 
dragoste poate fi mai mare decât aceea ca să-ți pui 
viața și sufletul pentru aproapele tău?

Crucea Domnului reprezintă o carte 
întotdeauna deschisă și actuală, prin intermediul 
căreia Hristos ne învață ce înseamnă iubirea, 
smerenia, iertarea și răbdarea, trepte pe care 
trebuie să urcăm spre a ajunge în Împărăția lui 
Dumnezeu. Crucea poate fi comparată foarte bine 
cu o scară. Iisus a înviat și S-a înălțat la cer după 
ce, în prealabil, S-a urcat pe cruce. În consecință, 
creștinul, dornic să ajungă în Rai, e dator să 
parcurgă drumul mântuitor al Crucii. De fapt, 
fiecare creștin este un permanent purtător de 
cruce, fie că aceasta e mai grea, fie că e mai 
ușoară. A-ți purta crucea cu demnitate, credință și 
răbdare înseamnă a-L imita, după putere, pe 
Hristos, înseamnă a parcurge împreună cu El 
traseul de la suferință la biruință, de la moarte la 
înviere. Iisus Hristos, remarca Părintele Dumitru 

2Stăniloae , Se face contemporan nouă, oferindu-
ne ajutorul Său necondiționat.  

Crucea este armă împotriva diavolului, 
deoarece prin jertfa Domnului a fost biruită 
puterea celui rău, a păcatului și a morții: 
„Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta o ai 
dat nouă, mărturisește troparul de la Taina Sfântă 
a Maslului; că se îngrozește și se cutremură, 
nesuferind a căuta spre puterea ei; căci morții i-ai 
sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne 

 3închinăm îngropării Tale și învierii” . Prin Cruce 
și Înviere, Iisus ne-a adus mântuirea. În cimitire, 
Crucea veghează somnul celor adormiți până la a 
doua venire a Domnului. Prezența Crucii la 
mormânt este un semn că cel plecat pe calea 
veșniciei a adormit întru credința și nădejdea 
învierii spre fericirea veșnică. 

De asemenea, semnul Sfintei Cruci 
constituie cea mai scurtă mărturisire de credință a 
creștinilor. În clipa în care ne însemnăm cu Sfânta 
Cruce, ne mărturisim credința în Sfânta Treime, 
adică în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, un singur 
Dumnezeu în trei Persoane. În primele secole ale 
c reș t in i smulu i ,  îndeoseb i  în  pe r ioada 
persecuțiilor, creștinii se recunoșteau între ei 
desenând pe jos o cruce sau un pește. Însă, 
persecuțiile s-au încheiat; nu mai suntem 

10
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condamnați la moarte dacă ne însemnăm în 
public cu Sfânta Cruce. Ca atare, nu se cuvine să 
fim cuprinși de rușine în clipa în care trecem prin 
fața unei biserici sau a unei troițe și ne facem 
semnul Sfintei Cruci. Dimpotrivă, refuzând să ne 
facem semnul Crucii, Îl tăgăduim pe Hristos, 
Care S-a jertfit pentru noi, dovedindu-ne, în 
același timp, șovăielnici în credința noastră în 
Sfânta Treime. 

II. Strofa a 11-a din Imnul României, pe 
care am așezat-o în motto-ul prezentului articol, 
ne  poa r t ă  cu  gându l  în  p r imi i  an i  a i 
creștinismului, la începutul perioadei de domnie 
a împăratului Constantin cel Mare.

Împăratul Constantin cel Mare, fiul lui 
Constanțiu Chlor și al Elenei, a domnit între anii 
306-337 d.Hr., fiind una dintre personalitățile de 
marcă din istoria universală. Până la el, 
creștinismul a fost crunt persecutat de către 
împărații romani (Nero, Deciu, Dioclețian, 
Galeriu), care vedeau în creștini un real pericol 
pentru siguranța și unitatea Imperiului Roman. 
Atașamentul său față de creștinism a însemnat o 
mare cotitură în istoria acestuia. Pentru o mai 
bună coordonare a vastului Imperiu Roman, 
acesta era condus în Răsărit de către Dioclețian 
(până în anul 305) și ginerele său, Galeriu (până 
în anul 311), iar în Apus de către Maximian 
Hercule (tatăl lui Maxențiu) și Constanțiu Chlor 

(tatăl lui Constantin). Dacă pe cuprinsul 
Imperiului creștinii erau persecutați, în Galia și 
Britania, ținuturi aflate în stăpânirea lui 
Constanțiu Chlor, aceștia erau respectați pentru 
cinstea de care dădeau dovadă, fiind cooptați de 
către împărat în diferite ramuri ale administrației. 
Constantin, fiul său, a fost educat în aceeași 
manieră. După moartea lui Maximian Hercule 
(305) și a lui Constanțiu Chlor (306), ajung pe 
tron fiii acestora: Maxențiu și Constantin 
(proclamat împărat de către armată), care devin și 
cumnați, în urma căsătoriei lui Constantin cu 
Fausta, sora lui Maxențiu (307). 

Odată declarat pentru creștinism, 
Constantin a progresat continuu în această 
direcție, începând cu lupta dintre el și Maxențiu 
de la Pons Milvius (Podul Vulturului), lângă 
Roma, din 28 octombrie 312, bătălie în care 
Maxențiu și-a găsit moartea în apele Tibrului, în 
timp ce încerca să scape în fruntea trupelor sale 
învinse. Constantin eliberase Roma și pe 
locuitorii ei „de jugul tiranului”. Potrivit 
istoricilor creștini Eusebiu de Cezareea și 
Lactanțiu, în ajunul luptei cu Maxențiu, 
Constantin a văzut pe cer, ziua, în amiaza mare, o 
Cruce luminoasă deasupra soarelui, cu inscripția: 
„prin acest semn vei învinge” (in hoc signo 
vinces). Iată, de pildă, cum prezintă Eusebiu de 
Cezareea (sec. al IV-lea) acest episod: 
„Constantin și-a înălțat glasul în rugăciune către 
Dumnezeu, rugându-se Lui și implorându-L să-i 
descopere cine este El și să-Și lase dreapta Sa 
asupra țelului care-i ședea înainte. Și cum ședea 
împăratul înălțând stăruitoare rugăciune, i s-a 
arătat un semn cu totul fără seamăn de la 
Dumnezeu; cărui semn – dacă l-am fi aflat din 
gura altcuiva – poate că nu ne-ar fi tocmai ușor să-
i dăm crezare; dar de vreme ce însuși împăratul, 
purtătorul de biruință, ne-a destăinuit aceste 
lucruri nouă înșine, celor ce scriem această carte, 
anume mult mai târziu, când am fost socotiți 
vrednici de cunoștința și prezența sa (iar el 
adăugase spre încredințarea vorbelor sale puterea 
jurămintelor), cine – mă-ntreb – ar mai putea 
pune la îndoială exactitatea istorisirii, mai ales că, 
între timp, viitorul avea să aducă el însuși 
mărturie despre adevărul ei? Deci, cam pe la 
ceasurile amiezii, când ziua începuse să scadă, 
zicea Constantin că văzuse cu ochii săi chiar pe 
cer, străjuind deasupra soarelui, semnul 
mărturisitor de biruință al unei cruci întocmite 
din lumină și că o dată cu ea putuse desluși un 
scris glăsuind: <<Să biruiești întru aceasta!>>; 
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după care, la vederea unei asemenea priveliști, 
fuseseră cuprinși de uimire și el și întreaga oaste, 
care asistase la minune. Această arătare îl 
descumpănise, neputându-i el pricepe tâlcul. Or, 
tot cugetând la ea, și adâncindu-se el în gânduri, 
iată că s-a lăsat noaptea. Și, dormind el, i S-a 
arătat Hristosul lui Dumnezeu cu semnul văzut 
mai înainte pe cer, poruncindu-i să închipuie la 
rândul său semnul ce i se arătase sus în cer, spre a 
se pune sub ocrotirea lui în luptele pe care avea să 

 4le poarte cu dușmanul” .

Prin urmare, Domnul Iisus Hristos îi ceru 
să pună semnul Crucii pe steagurile soldaților, 
spre a-i servi drept semn protector în lupte. 
Împăratul Constantin a fost ferm convins de 
realitatea apariției minunate a Sfintei Cruci, fapt 
confirmat de inscripția de pe Arcul său de triumf, 
care se păstrează la Roma, prin care el afirmă că a 
câștigat victoria asupra lui Maxențiu „prin 

 5inspirație divină” .   

De atunci, Crucea a devenit un semn 
puternic de biruință nu doar în războiul 
duhovnicesc nevăzut, ci și în războaiele purtate 
de către soldații creștini pe câmpurile de bătălie, 
aceștia având credința că Hristos-Dumnezeu este 
Cel Care îi însoțește în lupte, insuflându-le curaj 
în obținerea victoriilor și împlinirea năzuințelor 
naționale. De altfel, soldatul român, în clipa în 
care a plecat la luptă, și-a făcut cu smerenie 
semnul Sfintei Cruci, cerând ajutorul lui 
Dumnezeu. Apoi, preoții creștini, cu Crucea în 
mâini, au însoțit mereu armata, fiind la căpătâiul 
celor suferinzi, rugându-se împreună cu aceștia și 
întărindu-i în credința lor în Dumnezeu. Când 
situația a impus-o, preoții au îndeplinit și rolul de 
asistenți medicali, fiind de un real folos medicilor 

militari. Preoții rămași acasă, în parohii, au avut 
grijă de familiile celor plecați pe front, 
mângâindu-le prin cuvinte și rugăciuni, săvârșind 
Sfânta Liturghie și rugându-L pe Bunul 
Dumnezeu să întoarcă soldații, în pace și 
victorioși, la vatră. Tot preoții, cu Crucea în 
mâini, i-au condus pe ultimul drum pământesc pe 
eroii neamului nostru românesc, căzuți în teatrele 
de operațiuni militare, ajutând familiile acestora 
să înțeleagă faptul că eroii nu au murit, ci au trecut 
doar din patria pământească, pe care au apărat-o 
cu prețul sângelui și al vieții, în patria cerească a 
lui Dumnezeu. De altfel, Biserica, la fiecare 
Sfânta Liturghie, îi pomenește pe eroii și martirii 
neamului, cunoscuți și necunoscuți, trecuți în 
veșnicie în timp ce apărau libertatea și demnitatea 
poporului român, precum și integritatea 
teritorială, spirituală și culturală a țării.

Hristos este nedespărțit de Cruce. Tocmai 
de aceea s-a dezvoltat o veritabilă „teologie a 
Crucii”. Nu putem vorbi despre Cruce fără a face 
referire la persoana Mântuitorului, întrucât opera 
Sa mesianică și iubirea Sa supremă sunt 
încununate în momentul răstignirii și apoi al 
învierii, când El restabilește pacea între om și 
Dumnezeu. Evidențiind importanța Crucii în 
v i a ț a  d u h o v n i c e a s c ă  a  c r e ș t i n i l o r  ș i 
imposibilitatea accederii în Rai fără a parcurge 
drumul Crucii, Sfântul Apostol Pavel remarca: 
„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este 
nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este 
puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni I; 18). În 
concluzie, noi, creștinii, ne închinăm Sfintei 
Cruci, o cinstim și o sărutăm cu pioșenie, știind că 
ne închinăm înaintea Domnului Iisus Hristos, a 
Mântuitorului sufletelor noastre.

1. Sfântul Ioan Gură de Aur, “Cuvânt la Crucea Domnului”, în vol. “Predici la sărbători împărătești și cuvântări de 
laudă la Sfinți”, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba 
greacă și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, București, 2002, cap. II, p. 83. Idem, “Omilii la Facere 
(I)”, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba greacă și note 
de Pr. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, București, 2003, Omilia a XVI-a, cap. VI, p. 180.
2. Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Stăniloae, “Ascetica și mistica ortodoxă”, vol. I, “Ascetica”, Editura Deisis, 
Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, Alba Iulia, 1993, pp. 50-51.
3. Vezi “Micul Molitfelnic”, tipărit cu binecuvântarea Î.P.S. Părinte Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și 
Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, ediția a III-a îmbunătățită, Editura Renașterea, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 127.
4. Eusebiu de Cezareea, “Despre viaţa fericitului împărat Constantin”, Bucureşti, 1991, Cartea întâi, cap. 28-29, pp. 
76-77.

5. Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, “Istoria bisericească universalǎ”, Bucureşti, 1992, pp. 98-99.

Note
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Referat	asupra	lucrării
Părintele	dr.	Vasile	Lucaciu	în	revista	sătmăreană

„Eroii	Neamului",	propusă	spre	publicare	
de	d-l	Voicu	Șichet	în	calitate	de	coordonator

    ucrarea asupra căreia am fost invitați să 
reflectăm își propune să adune într-un volum 
articolele referitoare în exclusivitate sau tangențial 
la personalitatea lui Vasile Lucaciu, publicate în 
revista „Eroii Neamului", care apare trimestrial la 
Satu Mare începând din octombrie 2009. În 
perioada care premerge aniversarea Centenarului 
Marii Uniri, apariția unui volum dedicat celui care 
a fost marele luptător pentru unirea politică a 
tuturor românilor, părintele Vasile Lucaciu, este o 
idee binevenită și un proiect salutar.

Volumul se deschide cu o prefață semnată de 
dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii 
Județene „Petre Dulfu" din Baia Mare, care 
punctează succint importanța  proiectului 
istoriografic și cultural dedicat unei personalități 
atât de complexe ca aceea a preotului Vasile 
Lucaciu. În continuare avem cuvântul înainte al 
coordonatorului volumului, Voicu Șichet, care 
detaliază motivațiile cuprinderii într-un volum a 
articolelor din revista „Eroii Neamului" dedicate 
„Leului  de la  Șișești", precum și alte aspecte de 
natură tehnică și financiară referitoare la proiectul 
pe care l-a demarat.

Vasile Lucaciu a fost, în mod indiscutabil o 
personalitate complexă și multiformă, care s-a 
ilustrat în numeroase domenii de activitate, de 
filosofie speculativă și publicistică, pastorație și 
cateheză ecleziastică, până la politică și 
misionarism național. Coordonatorul a gândit 
structura cărții pe măsura anvergurii acestei 
personalități, împărțind-o în 14 capitole. Primul 
capitol cuprinde două articole referitoare la 
viziunea unor istorici clujeni despre părintele 
Vasile Lucaciu. Capitolul al doilea vorbește despre 
receptarea personalității lui Vasile Lucaciu în 
conștiința localității natale, comuna Apa din 
județul Satu Mare. Capitolul al treilea, unul din 
cele mai consistente din câte sunt cuprinse în 
volum, se referă la activitatea bisericească, politică 
și culturală desfășurată de Vasile Lucaciu. În 
capitolul patru găsim câteva articole despre 
raporturile lui Lucaciu cu alte personalități 
sătmărene, iar capitolul V tratează despre prietenia 
lui Lucaciu cu Octavian Goga. Capitolul VI oferă 
câteva articole apărute în revistă cu referire la 
activitatea altor membri ai familiei Lucaciu, 
capitolul VII îl pune în evidență pe părintele 

Lucaciu în calitate de apărător și promotor al limbii 
române în ținutul sătmărean. Capitolul VIII se 
focusează pe unul din segmentele centrale ale 
activității publice a lui Vasile Lucaciu, participarea 
acestuia la mișcarea memorandistă, în timp ce 
capitolul următor are în vedere implicarea 
preotului Lucaciu în mișcarea de protest îndreptată 
împotriva episcopiei de Hajdudorogh. Capitolul X 
abordează participarea preotului Lucaciu la 
organizarea prizonierilor români de pe frontul 
rusesc și italian al Primului Război Mondial, în 
vederea participării lor ca voluntari în acțiuni 
operative conforme cu interesul național 
românesc. În relație de continuitate tematică cu 
acesta avem capitolul XI, care tratează despre un 
alt capitol substanțial din viața personalității avute 
in vedere, implicarea sa în lupta pentru făurirea 
României Mari. Capitolele XII și XIII se referă la 
memoria lui Vasile Lucaciu în ținutul de baștină, 
iar ultimul capitol, XIV, tratează despre lirica 
dedicată acestei personalități.

Departe de a fi un exercițiu istoriografic 
secundar și lipsit de importanță, volumul propus de 
d-l Șichet constituie o contribuție importantă la 
cunoașterea unei personalități fără de care istoria 
modernă a românilor și în particular istoria Marii 
Uniri ar  fi trunchiată. Ca toate celelalte materiale 
apărute în revista „Eroii Neamului", pe care d-l 
Șichet o coordonează, volumul are și un caracter 
divulgativ, contribuind la cultivarea interesului 
pentru istorie și pentru personalitățile marcante ale 
românilor în rândul publicului larg, cu deosebire 
printre generațiile tinere. Este un rol pentru care 
socotim de asemenea oportună apariția acestui 
volum. Nu în ultimul rând, cartea propusă de d-l 
colonel Voicu Șichet constituie o contribuție la 
memoria Marelui Război și a Marii Uniri, oferind 
prin urmare ocazia unui memento necesar și salutar 
pentru români, acum în preajma Centenarului.

Pentru toate aceste motive și având în vedere 
importanța și relevanța volumului propus de d-l 
colonel Șichet, recomandăm cu căldură acceptarea 
spre publicare a acestei cărți la Editura Academiei 
Române.

Cercetător științific I dr. Simion RETEGAN
Institutul de Istorie „George Barițiu”

Al Academiei Române Cluj-Napoca

L
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Referat	asupra	lucrării
Părintele	dr,	Vasile	Lucaciu	în	revista	sătmăreană

„Eroii	Neamului"

   ă dea bunul Dumnezeu ca remarcabili 
şi sensibili patrioţi români să se mai aplece, să 
cunoască şi să preţuiască activitatea de excepţie a 
marilor bărbaţi, care au contribuit decisiv la 
afirmarea şi menţinerea spiritualităţii şi 
i d e n t i t ă ţ i i  r o m â n e ş t i ,  c u m  a  f o s t  ş i 
memorandistul, luptătorul pe frontul credinţei şi 
al desfăşurării drapelului naţional românesc: 
părintele dr. VASILE LUCACIU.

Marelui patriot şi de spirite călăuzitoare 
dr. Vasile Lucaciu, revista sătmăreană „EROII 
NEAMULUI”, prin purtarea de grijă a 
colonelului Voicu ŞICHET, îi aduce un 
binemeritat omagiu şi o frumoasă cunună de 
recunoştinţă prin publicarea, - la centenarul 
Unirii celei Mari, la temelia căreia eroul nostru 
naţional a contribuit, cu toate puterile sale,- unui 
volum de comunicări şi articole de cercetări 
ştiinţifice care prefigurează complexitatea 
personalităţii eroului nostru naţional.

Salutăm demersul autorilor care au 
surprins aspecte şi fapte cotidiene din activitatea 
preotului, politicianului şi eruditului prelat. Viaţa 
şi activitatea de maturitate a lui Vasile Lucaciu se 
suprapune peste una dintre cele mai frământate 
timpuri ale devenirii şi împlinirii aspiraţiilor 
co lec t ive  a le  români lor :  Unirea .  Es te 
incontestabil faptul că el s-a alăturat şi înrolat 
voluntar în frontul luptătorilor pentru realizarea 
idealului naţional, dintr-o pornire lăuntrică. În 
acest suiş, suferinţele personale din temniţele 
ungureşti, greutăţile materiale şi eforturile 
intelectuale nu l-au oprit din marşul triumfal spre 
marea unire, în care a crezut şi sperat.

Fără a privi scolastic cronologia 
faptelor, cuprinse în capitole tematice, remarcăm 
că perioada cuprinsă în prezentul volum 
identifică persoana sa cu neamul din care 
provenea. Nimic mai adevărat şi mai profund: că 
„...acolo unde sunt eu, acolo bate inima 
Ardealului.” (p.39 - ), după cum reţinea în 
articolul său Daniela Bălu. 

Vasile Lucaciu s-a autodefinit ca protestatar 
istoric al Ardealului Românesc o jumătate de 
veac, fapt pentru care, oricât ne-am strădui şi tot nu 
am putea cuprinde între copertele unei singure 
cărţi uriaşa sa personalitate. Şi totuşi, temerarii 
cercetători au încercat, şi reuşit, în bună măsură, şi 
cu argumente solide, să ni-l prezinte pe „Leul de la 
Siseşti” într-o privire, din unghiuri diferite, care 
surprinde caracterul şi atitudinea sa statornică 
pusă în slujba neamului pe care l-a servit, cu toate 
puterile şi credinţa sa. Chemat parcă de Pronia 
divină să facă religie din cultura şi istoria 
naţională, dr. Vasile Lucaciu a fost la amvon 
călăuză pentru popor, la tribună port-drapel al 
interesului naţional, iar printre străini un adevărat 
apostol al neamului său.

Împărtăşea valorile iubirii îndelung 
răbdătoare, căci iubirea neamului nu invidiază. 
Iubirea nu se îndărătniceşte, nu se trufeşte, nu se 
poartă în necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
întărâtă, nu gândeşte răul, nu se bucură de 
nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le 
suferă, toate le crede, toate le speră, toate le 
rabdă, „iubirea nici odată nu cade, chiar de 

S
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profeţiile vor lipsi, chiar limbile de vor înceta, 
chiar ştiinţa de se va strica". (Cor. 13,.1-8.). La 
înălţimea aceasta morală, ne vor iubi şi aceia, 
care astăzi ne urăsc, remarca Roman R. 
Ciorogariu în articolul inaugural al revistei Cele 
trei Crişuri. De o astfel de iubire a avut parte din 
plin preotul Vasile Lucaciu şi în pelerinajul său 
din America, după cum reţine prof. Nicolae Pop 
(la p.34) „Dorim să cooperăm pentru realizarea 
ideilor proclamate de Dumneavoastră, spre 
binele umanităţii şi de aceea rugăm pe Excelenţa 
Voastră (referire la preşedintele american) să ne 
arate calea şi mijloacele prin care am putea să 
cooperăm cu glorioasa Armată Americană, pe 
orice front, pentru realizarea idealului nostru 
naţional şi să sfărâmăm lanţurile sclaviei 
seculare a maghiarilor, pentru a crea România 
Mare, care va constitui una din cele mai mari 
satisfacţii ale lumii civilizate”. 

Octavian Goga, alături de care Dr. Vasile 
Lucaciu a condus lupta pentru ca neamul 
românesc să-şi poată dura existenţa pe temeiurile 
libertăţii, dreptăţii, progresului şi democraţiei, îl 
caracteriza ca pe un „mândru senator roman”, 
care a protestat mereu „cu glasul plin de 
sonorităţi de clopot, tunător ca o răzvrătire”.

Pentru neamul său a fost deopotrivă 
învăţător, diplomat, militar şi preot credincios. Şi 
cât de minunat s-a rugat preotul Vasile Lucaciu 
pentru neamul românesc aflăm din materialul 

 semnat de dr. Viorel Câmpean (n.r. O rugăciune 
rostită de părintele dr. Vasile Lucaciu în Biserica 
Sfântul Gheorghe din Bucureşti p.49) „Tu ştii, că 
Românul numai pentru onoarea sa se luptă; nu 
lăsa, ca onoarea noastră să fie călcată de cei 
orbiţi de trufie. Oh Doamne! Curmă suferinţele 
poporului Tău ca în pace să-ţi putem servi Ţie, 
părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când 
seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe 
pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi putem 
răspunde: <<O Doamne în lume cât am stat, În 
ochii ei plini de-admirare, Pe tine te-am 
reprezentat>>”.

Vo l u m u l  p r e z e n t a t  a r e  m e r i t u l 
incontestabil de a aduce pe tărâmul istoriografiei 
româneşti aspecte inedite, sau mai puţin 
cunoscute, care conturează personalitatea lui 
Vasile Lucaciu în dimensiunea sa culturală, 
religioasă şi în misiunea sa patriotică de 
contributoriu la Marea Unire la a cărei centenar 
salutăm acest eveniment editorial, binevenit. La 
depărtarea colbului după faptele sale îl vom 

remarca ca stâlp în calea acelora care voiau ca 
to ţ i  să  pur tăm nume ungureş t i ,  să  ne 
dezrădăcinăm în credinţă şi să ne abandonăm 
obiceiurile şi tradiţia originară: traco-dacă!, 
adaptată timpurilor noi. 

În vremurile tulburi când neprietenii 
unguri fluturau ameninţător armura zăngănitului 
de arme, Vasile Lucaciu şi-a întărit credinţa, şi-a 
adunat energiile şi a luptat pentru drepturile 
semenilor ardeleni. Rostul publicării volumului 
îl rezumăm a fi cuprinzător de fapte şi atitudini 
exemplare, de mare învăţătură pentru generaţiile 
viitoare, iar cartea este cel mai de preţ semn al 
datoriei pe care o avem faţă de aceea care au 
făurit acum un veac România Mare. Dr. Vasile 
Lucaciu a fost unul dintre acei bravi români care 
a pus amprenta faptei sale la temelia realizării 
idealului naţional.  Salutăm deopotrivă 
demersurile cercetătorilor sătmăreni care s-au 
aplecat să tămâieze cu slova lor faptele Leului de 
la Șisești. 

Lectura volumului va fi, cu siguranţă, un 
exerciţiu intelectual confortabil pentru cititor, 
r ă s fă ţa t  de  ce rce tă to r i  cu  documente 
semnificative pentru creionarea personalităţii 
eroului omagiat. Grupajul tematic, propus de 
colonelul Voicu Şichet, permite să ne mişcăm cu 
uşurinţă de la o problematică la alta, după cum şi 
Vasile Lucaciu a făcut-o: să-l descoperim în 
conştiinţa locuitorilor din satul natal, Apa; să-i 
cuprindem viaţa tumultoasă şi activitatea din 14 
comunicări; să-l admirăm în sânul familiei, al 
prietenilor şi tovarăşilor de luptă; să-l preţuim ca 
erou naţional, memorandist, voluntar printre 
prizonieri, cărturar al limbii române! 

Cu siguranţă că dorinţa autorilor de a 
pune  la  îndemâna  ce lor  in te resa ţ i  de 
personalităţi, care au luptat pentru unire, sinteza 
materialelor îndelung cercetate, în forma 
autocenzurată, astfel că demersul ştiinţific se 
susţine pentru reconstituirea unor fapte reale, 
asupra cărora conchidem, care au dat dimensiune 
astrală României Mari. Noi cinstim faptele 
înaintaşilor, căci deasupra tuturor vremurilor, 
acestea vor dăinui, după cum ne îndatorează la 
veşnică recunoştinţă şi dr. Vasile Lucaciu. 

Sincere felicitări pentru onoarea ce mi-aţi 
făcut.

Col. (r). dr. Constantin MOŞINCAT
Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, 

Oradea
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Ample	manifestații	dedicate	
„farului	călăuzitor	al	neamului	nostru”,	

dr.	Vasile	Lucaciu
Drd.	Marta	CORDEA

    eși a trecut ceva vreme de la mărețul 
eveniment de la Apa și presa cotidiană a 
consemnat la timpul potrivit manifestările 
comemorative dedicate părintelui Vasile Lucaciu 
din 21 ianuarie 2018, ne facem o datorie de 
onoare, plăcută sufletului nostru, de a evoca la 
rându-ne cele întâmplate acolo. 

Evenimentul, organizat de Asociația  
Civică Tempora și revista „Eroii Neamului”, prin 
implicarea redactorului coordonator col. (r.) 
Voicu Șichet, în colaborare cu Primăria și 
Consiliul Local Apa, Consiliul Județean, 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” – filiala Satu Mare, a fost onorat de 
prezența în număr mare a oficialităților din județ, 
printre cei prezenți numărându-se prefectul 
j u d e ț u l u i  S a t u  M a r e ,  D a r i u s  F i l i p ,  
vicepreședintele Consiliului Județean, Ionuț Rus, 
senatorul Gabriel Leș, deputatul Romeo Nicoară, 
viceprimarul Doina Feher,  directorul Direcției 
județene de cultură, Zamfir Danciu, primarul 
orașului Ardud, Ovidiu Duma, cadre militare, 
reprezentanți ai Asociației Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, filiala Satu Mare și asociațiilor 
rezerviștilor militari din toate armele din județele 
Satu Mare, Maramureș și Bihor, cadre militare 
active din Garnizoana Satu Mare, importanți 
oameni de cultură și istorici din Cluj, Maramureș, 
Bihor și Satu Mare, președinți de asociații 
culturale.

În cadrul unui ceremonial religios și 
militar, coordonat de către colonel (r) Mircea 
Blideran – vicepreședinte al A.N.C.E. „Regina 
Maria” – filiala Satu Mare, la Casa Memorială a 
părintelui dr. Vasile Lucaciu din Apa a fost 
oficiată ceremonia religioasă de pomenire și de 
sfințire a Drapelului Național, ce a fost apoi 
înălțat pe catargul de 12 metri, donat de Asociația 
Civică Tempora Satu Mare. 

Darius Filip, prefectul județului Satu 
Mare, a deslușit auditoriului simbolistica înălțării 
catargului cu drapelul țării noastre, afirmând că 
acesta are menirea de a realiza legătura dintre cer 
și pământ, de a lega România de jos cu România 

de sus, de a face o conexiune cu strămoșii noștri al 
căror exemplu trebuie urmat, unul dintre aceștia 
fiind Vasile Lucaciu, care are meritul de a fi dus o 
luptă diplomatică: „În vremurile pe care le trăim 
trebuie să fim cu toții ca Avram Iancu, dar să ne 
manifestăm ca Vasile Lucaciu, pentru că 
războaiele nu se mai duc cu arma ci cu diplomația 
sau economic”. Prefectul Darius Filip a propus 
continuarea acestei inițiative de a ridica și în alte 
locuri asemenea simboluri. În zilele noastre sunt 
mult mai utile mijloacele pe care le-a folosit 
Vasile Lucaciu. Îi felicit pe cei de la Asociația 
Tempora pentru ridicarea acestui simbol. Fiind an 
de Centenar, cred că ar trebui să continuăm să 
ridicăm asemenea simboluri în tot județul Satu 
Mare”.

Secretarul asociației, colonel (r) Voicu 
Șichet a scos în evidență faptul că dacă 
predecesorii au pus bazele acestei case 
memoriale și au ridicat bustul lui dr. Vasile 
Lucaciu, Asociația Civică Tempora a considerat 
că la 95 de ani de la moartea părintelui Lucaciu 
trebuie să înalțe un Catarg și un Drapel Național, 
ca semn că generația actuală nu l-a uitat: „Suntem 
în anul Centenarului Marii Uniri. Probabil că vor 
avea loc multe activități, festivități dedicate 
acestui eveniment, dar frică mi-e că multe vor 
rămâne doar atât: festivități. Noi vrem să lăsăm 
ceva în urmă. Să arătăm că nu am decăzut, ca 
români și patrioți vorbind, atâta de mult față de 
cei ce ne-au lăsat România Mare. Că suntem și 
noi în stare de ceva. Dacă nu de a ne bate prin 
parlamente și săli de judecată cu opresorii, așa 
cum a făcut-o părintele Lucaciu, măcar să arătăm 
că nu i-am uitat pe cei care au făcut-o, care au trăit 
și au făurit istoria acestui neam. Și vrem să lăsăm 
ceva palpabil, un catarg cu Drapelul Național 
fluturând în vânt, o carte, o placă memorială, un 
bust, o statuie. Lucruri ce vor dăinui peste ani și 
ani, peste generații și generații, amintind mereu și 
mereu că avem trecut, avem istorie, avem viitor”. 
În finalul alocuțiunii, col. (r) Voicu Șichet a dat 
citire unui fragment din cuvântul P.S. Nicolae 
Popovici al Oradiei la dezvelirea statuii lui Vasile 

D



17

Lucaciu din Satu Mare la 13 decembrie 1936: 
„La un praznic atât de mare cum este cel de astăzi 
nimeni nu poate sluji decât la un singur altar, la 
altarul neamului. Acest altar nu este în afară de 
hotarele țării, ci înlăuntrul lor și el este atât de 
larg încât poate cuprinde în jurul lui - mai presus 
de orice deosebiri - pe toți aceia în ale căror 
piepturi bate un suflet românesc și în ale căror 
vine curge sânge românesc. De aceea glasul meu, 
în aceste momente, nu va fi glas izvorât din 
adâncurile conștiinței mele confesionale, ci glas 
smuls din adâncurile iubirii mele de neam...

Frați Români! Biserica neamului vă face 
prin mine, în aceste clipe, această izbăvitoare 
chemare pentru ceasul prin care trecem: veniți de 
astăzi înainte voi toți care locuiți pe aceste 
plaiuri, la această statuie a lui Vasile Lucaciu și 
vă învățați aici: Ce este iubirea de neam? Ce este 
credința în idealul neamului? și Ce înseamnă 
jertfa adusă pentru împlinirea acestui ideal?...

Luați în mână tot mai des testamentul 
românesc a lui Vasile Lucaciu. Citiți-l! Cinstiți-l! 
Împliniți-l! Și fericiți și în veci nebiruiți veți fi”. 

Iar eu spun: veniți și la casa memorială a 
părintelui, de aici, din Apa, închinându-vă, de 
acum înainte, nu numai memoriei marelui 
înaintaș, ci și Drapelului Țării, simbol și 
certitudine că lupta și jertfa sa nu au fost 
zadarnice! După 100 de ani trăim, noi sătmărenii, 
și toți românii din așa-zisele părți ungurene, în 
aceeași țară făurită de generația lui Lucaciu, sub 
același sfânt drapel, care ne acoperă pe toți 
românii, oriunde ne-am afla, și căruia datori 
suntem să-i slujim cu tot ce avem mai bun în noi. 
Și să mulțumim Cerului pentru acești vrednici 
bărbați care, în urmă cu 100 de ani, ne-au dăruit 
un cadou minunat: ROMÂNIA MARE!” – a 
conchis vorbitorul.

Au fost depuse coroane de flori la bustul 
marelui patriot din partea Instituției Prefectului 
Județului Satu Mare, Consiliului Județean Satu 
Mare, Primăriei Apa, Garnizoanei Satu Mare, 
A.N.C.E. „Regina Maria” – filiala Maramureș, 
Despărțământul ASTRA Carei și Asociației 
Civice Tempora, iar Elevii Școlii Gimnaziale 
„Vasile Lucaciu” din Apa au cântat „Doina lui 
Lucaciu”. 

În continuarea acestui eveniment, la 
Căminul Cultural a avut loc lansarea cărții 
Părintele Vasile Lucaciu în revista sătmăreană 
„Eroii Neamului”, volum îngrijit de Voicu Șichet 
și apărut la Editura Academiei Române în 2017 și 
prezentarea cărții Luptând pe două fronturi. 

Memorandistul Vasile Lucaciu, avându-l ca autor 
pe dr. Simion Retegan. Au participat dr. Teodor 
Ardelean – directorul Bibliotecii Județene 
Maramureș „Petru Dulfu” din Baia Mare, 
prezent și în calitate de prefațator al volumului 
lansat, dr. Simion Retegan, cercetător științific 
principal la Institutul de Istorie „George Barițiu” 
al Academiei Române din Cluj Napoca, colonel 
(r) dr. Constantin Moșincat de la Asociația 
Națională a Cavalerilor de Clio din Oradea, conf. 
univ. dr. Ion Cârja de la Universitatea Babeș 
Bolyai din Cluj-Napoca.

Moderator al colocviului a fost col. (r) 
Voicu Șichet, care a scos în evidență importanța 
cinstirii memoriei marelui înaintaș, cartea lansată 
cu acest prilej constituindu-se într-un argument în 
plus în vederea declarării, de către autoritățile 
statului român, a dr. Vasile Lucaciu ca EROU 
NAȚIONAL. Făcând o scurtă prezentare a 
volumului pe care l-a îngrijit, a reiterat 
necesitatea ca generația Centenarului Marii Uniri 
să lase posterității lucruri cu valoare simbolistică 
deosebită și să nu se limiteze la activități cu 
caracter festivist.

Primul care a luat cuvântul a fost 
directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din 
Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, care, salutând pe 
cei prezenți cu „Lăudăm pe Isus!” și cu salutul 
folosit de Eminescu și generația sa la Viena, 
„Trăiască Nația”, și denumind localitatea Apa 
„unul din locurile scumpe și sfinte ale neamului 
românesc”, s-a referit la volumul la care a avut 
„beneficiul de frumusețe culturală” să scrie 
Prefața, subliniind că Vasile Lucaciu merita un 
astfel de volum, dat fiind că „eroii merită să ne 
așezăm viețile noastre sub asemenea efigie sau 
emblemă”, căci „viața noastră nu se poate 
desfășura decât în structuri diferite de restul 
creațiilor lui Dumnezeu, adică în regim de 
antropomorfisme”. „Lumina vine de la 
Luminători. Toate popoarele au avut luminători, 
iar poporul român l-a avut pe Vasile Lucaciu. 
Acum căutăm luminile cu lumânarea. Întunericul 
se revendică de la statusul de cea mai mare… 
lumină. Vasile Lucaciu a fost unul dintre cei mai 
importanți luminători ai neamului românesc. A 
răsădit lumina, a cultivat-o, a fost la rândul lui 
luminat de alți luminători ai neamului nostru. 
(George Barițiu, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, 
Iosif Vulcan, Al. Roman, Vincențiu Babeș, 
Valeriu Braniște, Ioan Bianu, Carol I, Vasile 
Goldiș, George Coșbuc, Nicolae Iorga, V. A. 
Urechia, Sextil Pușcariu, Barbu Ștefănescu 
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Delavrancea, I. L. Caragiale, Iuliu Maniu, Vasile 
Suciu, Onisifor Ghibu, Dimitrie Sturza, Ion 
Bogdan, O. Goga etc.)… Să așezăm răsăritul la 
orizontul neamului…” a mai precizat dr. Teodor 
Ardelean. 

Col. (r) Constantin Moșincat, unul dintre 
referenții volumului Părintele Vasile Lucaciu în 
revista sătmăreană „Eroii neamului”, elogiind 
ostașul român din toate timpurile, a evidențiat 
faptul că, din calitatea sa de militar de carieră, are 
datoria nu numai de a servi patria, dar și de a lăsa 
ceva în urma sa, acest lucru concretizându-l de-a 
lungul timpului prin publicarea a numeroase 
volume dedicate istoriei neamului românesc. Ca 
om care a „luat rădăcină din aceste meleaguri”, 
referindu-se la Vasile Lucaciu, a menționat că 
„acea demnitate pe care a avut-o când era judecat 
în Procesul memorandist” „va trebui să 
călăuzească fapta și activitatea fiecăruia dintre 
noi acolo unde trebuie să pună condeiul pe hârtie, 
unde trebuie să lăsăm o urmă pentru viitorime”. 
Considerând că „Vasile Lucaciu a servit drapelul 
patriei în mod admirabil, în toate misiunile pe 
care și le-a asumat ca port-drapel al afirmării 
drepturilor românilor”, a evocat câteva momente 
din viața acestuia, printre care și acela în care 
după un discurs, acesta a lăcrimat și a întins mâna 
unui țăran, care spunându-i că l-a văzut la 
Procesul de la Cluj a mai spus: „acum pot să mor 
că l-am văzut și la mine în sat”, căci atunci când 
Vasile Lucaciu vorbea, mulțimea adunată din 
întregul sat nu clipea, pentru că el știa și cunoștea 
mai mult ca oricine nevoile celora cărora se 
adresa. 

Istoricul și cercetătorul, dr. Viorel 
Câmpean, cu cea mai îndelungată activitate la 
revista „Eroii Neamului”, alături de Voicu Șichet, 
și unul dintre autorii care a fost prezent cu cele 
mai multe articole în cartea lansată, a precizat că 
deși s-a scris foarte mult despre Vasile Lucaciu, 
nu s-a scris destul. Numindu-l „un far călăuzitor 
al neamului nostru” și considerându-l pe Vasile 
Lucaciu deopotrivă, al maramureșenilor și al 
sătmărenilor, a dat glas faptului că suntem 
conectați la o realitate care nu este fericită și că 
tocmai din acest motiv, lumea de astăzi are cel 
mai mult nevoie de modele. Referindu-se la 
volumul apărut la Editura Academiei, a spus: 
„Această carte s-a născut aproape inconștient, am 
scris-o aproape toți care am semnat în revistă 
aproape 10 ani. Mă bucur că a ascultat Voicu 
Șichet și a dotat cartea cu indici de localități și 
persoane, foarte de folos pentru cititorul grăbit de 

astăzi”.
Felician Pop, managerul Muzeului 

J u d e ț e a n  S a t u  M a r e ,  v o r b i n d  d e s p r e 
personalitatea lui Vasile Lucaciu a atras atenția 
asupra faptului că era foarte greu ca o simplă 
persoană să-și asume o dimensiune istorică în 
vremurile acelea. 

Conf. univ. dr. Ion Cârja a făcut o 
prezentare a „celui mai complet studiu 
monografic” despre Vasile Lucaciu și al autorului 
ei, dr. Simion Retegan, cercetător științific la 
Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-
Napoca, „un neobosit al arhivelor”, un istoric 
care a îmbogățit istoriografia românească cu 
rodul căutărilor sale în  fonduri arhivistice 
cercetate  (v. Cârja, Ion. Simion Retegan, 
Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile 
Lucaciu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, 
553 pagini. – recenzie -, în Eroii Neamului, Satu 
Mare, 2017, 9 (s.n.), nr. 4 (33), p. 21-22.)
      Nevrând, din modestie, să se refere la 
prețiosul volum pe care l-a semnat, Simion 
Retegan, a preferat să vorbească despre Vasile 
Lucaciu, oprindu-se asupra celor două ipostaze 
ale lui Vasile Lucaciu: „Spre deosebire de ceilalți 
mari luptători naționali, a fost și om politic și 
preot, ipostaze care nu sunt compatibile, fiindcă 
un preot trebuie să respecte reguli stricte de viață, 
să se dedice prudenței canonice, pe când un om 
politic se luptă în arena deschisă, la sânge, cu 
adversarii săi, să trăiască o viață publică, să facă 
compromisuri. […] Luptătorii naționali români 
nu aveau cum să împartă posturi și funcții, cum 
fac politicienii astăzi, sufereau, erau închiși, 
cheltuiau din al lor ca să apere cauza națională, 
existau totuși asperități și rivalități, fiindcă era 
foarte mare lucru să fii conducătorul spiritual a 3 
milioane de oameni”. Și, deși există anumite 
incompatibilități între cele două ipostaze, 
Lucaciu a fost acela care a întrupat în mod 
simbolic și desăvârșit unitatea dintre biserică și 
națiune, biserica fiind în acea perioadă un stâlp 
fundamental al apărării identității naționale. Atât 
ca preot cât și ca luptător național a ajuns pe cele 
mai înalte culmi ale realizărilor, fiind un om care 
a făcut istorie. Referindu-se la activitatea 
preoțească a lui Vasile Lucaciu, Simion Retegan a 
spus: „Ca preot, viața lui s-a desfășurat între 
regularitățile fiecărui preot, dar a realizat lucruri 
cu totul ieșite din comun, nu numai lucrările de 
filosofie și teologie, ci a scos și prima revistă în 
limba română din această regiune, a ridicat 
biserica monumentală de la Șișești, a transformat 
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Șișeștiul într-un simbol al românimii, într-un 
nucleu de rezistență, într-o tribună a luptei 
naționale de pe amvonul bisericii parohiale”. 
„Cum a reușit să lupte acest om împotriva a două 
sisteme: statul și ierarhia bisericească? Datorită 
puterii sale interioare deosebite și datorită unui 
extraordinar sentiment național” a mai afirmat 
Simion Retegan. 

Moderatorul, colonel (r) Voicu Șichet, 
căruia i s-a datorat acest înălțător eveniment, i-a 
îndemnat pe participanți să-l urmeze pe Vasile 
Lucaciu, inclusiv în smerenie, citând din articolul 
„O amintire”, publicat de Ilie Bogdan în ziarul 
„Satu Mare” din 13 decembrie 1922, la puțin timp 
după trecerea la cele veșnice a „Leului de la 
Șișești”: „Să luăm pilda de la Lucaciu și să imităm 
modestia și sinceritatea acestui mare dispărut, 
care dacă ajungea, unde trebuia să ajungă (n.n. 
mitropolit sau măcar episcop al Bisericii greco-
catolice pe care a slujit-o cu atâta devotament. 
Însă nu în detrimentul unității naționale!), 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!”

Au mai luat cuvântul Daniela Ciută, 
președinta Despărțământului ASTRA Carei, 
Nicolae Pop, în calitate de autor a mai multor 
articole despre Vasile Lucaciu în volumul lansat,  
învățătorul Radu Viorel din Apa, Zamfir Danciu 
de la Direcția județeană de cultură, col. (r) Radu 
Olah din Carei.

Programul a fost întregit de momentele 
muzicale susținute de cunoscutul cântăreț 
Nicolae Sabău, îndrăgita interpretă de muzică 
populară Angela Munteanu și elevii Școlii 
Gimnaziale „Vasile Lucaciu” din Apa. 

Și pentru că manifestările din 21 ianuarie 
2018 din localitatea natală a „Leului de la Șișești” 
au avut darul de a trezi în noi, participanții, cel 
mai autentic sentiment național, vom încheia cu 
cuvintele lui Vasile Lucaciu, evocate și de 
cercetătorul Simion Retegan: „Sentimentul 
național este cel mai frumos odor, pe care 
Dumnezeu l-a așezat în inima unui om”. 
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Evenimente	și	frământări	sociale	
în	părțile	Apei	până	la	Marea	Unire	din	1918

Prof.	Nicolae	POP

Secolul al XIX-lea și începutul celui de-al 
XX-lea au fost puternic transversate de multe 
frământări și evenimente sociale, care au 
determinat formarea unor organizații politice, în 
care au fost implicați mulți români din părțile 
Apei, pentru împlinirea dorinței de libertate și 
dreptate socială și politică. Aceste dorințe au fost 
semnalate încă din anii revoluției pașoptiste de la 
18148-1849, petrecute în zona Sătmarului, în 
centre ca Hurezu Mare – unde a acționat 
renumitul Moise Sora Nouac, care provenea 
dintr-o familie de preoți, și Medieșu Aurit, unde 
s-a afirmat Dumitru Cherecheș, iar la Apa s-a 
remarcat Gavril Erdös, fiul parohului local, 
Simion Erdös senior.

Semne neliniștitoare pentru autoritățile 
vremii au fost și din Apa și împrejurimi. Astfel, 
numitul Pika Miklos, jude nobiliar, raporta, la 14 
mai 1848, conducerii Comitatului Satu Mare, 

felul în care a explicat noile legi la Potău și 
Medieșu Aurit. În aceste localități au fost 
eliberați iobagii care locuiau pe sesii urbariale și 
a dat asigurări că diferendele acestora cu foștii 
stăpâni vor fi rezolvate cu ocazia separării 
pământurilor nobiliare de cele iobăgești.

Agitații au fost stârnite și în satele Băbășești, 
Berința, Cucu și Mărtinești, unde problemele au 
fost la fel ca pretutindeni. Mulți români din 
Ungaria (teritoriile românești care erau 
încorporate la Ungaria) au plecat la Năsăud, unde 
era o tabără de luptă pentru drepturile lor, să jure 
credință. Printre aceștia se aflau și sătmăreni. 
Despre aceștia, „Gazeta Transilvaniei” arăta: 
„Mai mulți de 100.000 au jurat, aici la Năsăud. 
Venit-au de la Șimleu, ba încă și din Comitatul 
Sătmarului”.

Autoritățile timpului au trecut la amenințări, 
iar preotul din Medieșu Aurit, Kerekeș Dumitru, 
alături de mai mulți săteni, inclusiv din 
Românești, pe atunci filie a Medieșului, au fost 
judecați pentru că au trimis, prin Vezentan 
Văsălică și Berț Ion, o scrisoare de aderență 
Comandamentului Imperial de la Năsăud și 
pentru faptul că au împiedicat intrarea gărzilor 
naționale (maghiare) în comună.

Gardiștii, însă, au intrat în comună, iar într-un 
tribunal ad-hoc au fost judecați mulți locuitori 
pentru „trădare de patrie”. Subprimarul Zah 
Mihai din Medieș a fost acuzat că a ținut adunări 
nocturne și a trimis delegați la Odoreu și 
Băbășești. Doi țărani au fost condamnați la 
moarte: Zima Ștefan și Zah Dumitru. Despre 
aceste evenimente a depus mărturie Gavril 
Erdös, fiul parohului din Apa, Simion Erdös 
senior. Redăm în continuare traducerea 
documentului publicat în ziarul sătmărean 
„Szamos”, nr. 9 din 30 ianuarie 1846:

„Ce știe martorul despre revolta de la 
Medieșu Aurit, îndeosebi despre evenimentele 
duminicii ce a urmat? <<Eu Gavril Erdös junior, 
de 22 de ani, locuitor în Apa, teolog de religie 
veche, atâta știu, că azi o săptămână, dumineca, 
când am venit la Medieș, cum e obiceiul, după 
slujbă, au venit mulți oameni la casa parohului și 
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subiectul discuției l-a constituit delegația de la 
Năsăud și modul de primire a gărzilor naționale. 
Auzind acestea, eu am început să vorbesc despre 
consecințele primejdioase ale reacțiunii de la 
Năsăud, precizând în privința ticăloșiilor lui 
Urban, că românii nu trebuie să pornească 
împotriva maghiarilor, deoarece și până acum 
aceste două popoare, deosebite prin limbă, au 
trăit în pace pe teritoriul patriei comune. Ștefan 
Zima, ce stătea acolo afară, a spus cu toată 
indignarea: să nu-l înjosesc pe Urban, iar despre 
gărzile naționale a spus că au fost aduse aici nu de 
către Comitat, ci de Selyebi, Toth Janos și 
Köpeczi.>>”

Studentul de la teologie Gavril Erdös a urmat 
până la urmă dreptul, ocupând ulterior funcția de 
prim-pretor. Dascălul Mihai Lucaciu, tatăl 
patriotului român Vasile Lucaciu, din Apa, a 
încercat să se refugieze la moții lui Avram Iancu, 
dar a fost împiedicat.

Încet, încet, aceste evenimente din viața 
românilor s-au grupat în jurul ideii de libertate și 
unitate a locuitorilor din Transilvania. În vederea 
înfăptuirii acestui deziderat, a acționat și 
„Comitetul inteligenței române” din Satu Mare și 
ținuturile sătmărene, inclusiv din localitatea Apa. 
Toate acestea au fost conectate, în mod organic, la 
mișcarea națională pentru Unire a românilor din 
Transilvania.

Dezideratul înfăptuirii libertății și unității 
naționale a românilor transilvăneni a căpătat o 
mare acuitate la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului al XX-lea, ca expresie a 
mișcării memorandiste, al cărei militant era dr. 
Vasile Lucaciu, fiu al comunei Apa, împreună cu 
alți patrioți sătmăreni, precum Gavril Lazăr de 
Purcăreți, Ioan Gallu ș.a.

După terminarea primului război mondial, în 
condițiile destrămării Imperiului Austro-ungar, 
românii din Transilvania își intensifică mișcarea 
de eliberare națională pentru înfăptuirea actului 
care să consfințească dorința lor de secole – 
Unirea tuturor românilor.

Și-au remarcat activitatea consiliile naționale 
din părțile Sătmarului, în mod deosebit cele din 
Vezendiu, Pomi, Valea Vinului, Rătești. O 

valoroasă contribuție și-au adus locuitorii din 
Apa. Astfel, la 10 noiembrie 1918, are loc în 
locuința parohială, o ședință de constituire a 
Sfatului Național Român din Apa, din care făceau 
parte reprezentanți din toate straturile sociale. În 
17 noiembrie 1918, Sfatul Național Român din 
Apa ține o ședință în care se alege o comisie 
administrativă compusă din 31 de membri, care 
va conduce treburile comunei până la instituirea 
organelor de stat române.

La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 
localitatea Apa l-a avut ca reprezentant pe Vasile 
Pop – preot, care reprezenta și Cercul electoral 
Medieșu Aurit. Acesta, împreună cu 60 de 
delegați sătmăreni, primește invitația de a 
participa la Alba Iulia – unde votul său va 
contribui la soarta viitoare a neamului românesc 
din Transilvania, Ungaria și Banat. Prin votul lor, 
cei 1228 de delegați la Adunarea de la Alba Iulia, 
în 1 Decembrie 1918, au hotărât, pentru 
totdeauna, Unirea Transilvaniei cu Patria-mamă, 
România.

Unirea Transilvaniei cu România a constituit 
înfăptuirea firească a năzuinței seculare de 
unitate a românilor, visul pentru care au militat și 
s-au jertfit multe generații ale românilor.

De menționat, încă odată, faptul că localitatea 
Apa a dat neamului românesc din Ardeal și nu 
numai, pe unul dintre cei mai înflăcărați militanți 
pentru drepturile românilor și idealul de unitate 
din Nord-Vestul României în persoana dr. Vasile 
Lucaciu, născut aici, în cinstea căruia, acum, la 
aniversarea Centenarului Marii Uniri, s-a 
organizat un frumos și documentat simpozion, de 
către Revista , Asociația Civică Eroii Neamului
Tempora și Asociația Națională Cultul Eroilor 
„Regina Maria” din Satu Mare, împreună cu 
Primăria și Consiliul Local Apa, sub patronajul 
Instituției Prefectului județului Satu Mare.

 Mulțumim pe această cale redactorului 
coordonator al acestei reviste, pentru momentele 
înălțătoare oferite apenilor la 21 ianuarie 2018, 
pentru volumul omagial dedicat Părintelui Vasile 
Lucaciu și pentru catargul de susținere a 
Drapelului Național donat Casei memoriale dr. 
Vasile Lucaciu din Apa.

1. Câmpean, Viorel, Oameni și locuri din Sătmar, volumul 1, Editura Citadela, Satu Mare, 2010;
2. Pop, Nicolae; Pop, Maria, Apa – file de istorie, Editura Citadela, Satu Mare, 2010;
3. Pop, Nicolae, Lucrare de perfecționare. Scurtă monografie a localității Apa, județul Satu Mare, 
1984. 
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În	spatele	ușilor	închise

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

   rimul război mondial s-a sfârşit în 
noiembrie 1918. Conferinţa Păcii s-a deschis la 
Paris, la 18 ianuarie 1919.    

E adevărat că liniştea nu se stabilise pe 
toată întinderea uriaşului câmp de război. În sud-
estul Europei, armatele se căutau încă unele pe 
celelalte. Rusia era prada războiului civil şi în 
conflict aproape cu toţi vecinii. Maghiarii, încolţiţi 
de sârbi, români şi cehoslovaci, nu voiau să 
recunoască realitatea şi se pregăteau pentru 
sforţarea nebunească, care trebuia să le aducă 
prăbuşirea decisivă.   

Din consiliul celor zece (prim-miniştri şi 
miniştri de externe din Anglia, Franţa, Statele 
Unite, Italia şi Japonia) a ieşit „printr-un fenomen 
ciudat de generare spontanee" (Raymond 
Poincaré) un Consiliu Suprem zis şi Consiliul celor 
patru: George Clémenceau, Woodrow Wilson, 
Lloyd George şi Vittorio Emanuele Orlando.         

România nu fusese încă eliberată de 
suferinţele războiului şi un al doilea calvar o 
aştepta, acela al păcii. Pentru triumful drepturilor 
ei, ea va trebui să ducă o luptă aprigă în jurul mesei 
verzi a Conferinţei de Pace, aşa cum dusese şi pe 
câmpul de luptă.        

Intransigenţa şi mândria cu care primul 
delegat al României, Ion I. C. Brătianu, susţinea 
drepturile ţării sale şi refuzul său de a intra pe calea 
tranzacţiilor şi a concesiunilor, a provocat o stare 
de tensiune între dânsul şi membrii consiliului 
suprem.         

La stabillirea graniţei Banatului a apărut 
un impas care nu putea fi înlăturat: atât Woodrow 
Wilson cât şi George Clémenceau au fost greşit 
informaţi şi au devenit făţiş antiromâni. Îngrijorat, 
Ion I. C. Brătianu i-a comunicat situaţia Regelui 
Ferdinand I, care, la rândul său, i-a spus Reginei 
Maria: „Eu cred că tu eşti singura persoană care 
poate clarifica astfel de problemă la Paris şi în 
Londra. Ai avea curajul să încerci? Brătianu este 
convins că energia ta deosebită şi iniţiativa 
feminină ar putea face mai mult decât toţi 
politicienii împreună.”   

Regina a plecat la Paris. Întâlnirea cu 
Woodrow Wilson n-a avut succes. Informaţiile 
reprezentantului American şi ale celui francez 
referitoare la ploblema etnică erau incomplete cu 
privire situaţia adevărată din sud-estul european. 
Totuşi, întâlnirea cu George Clémenceau a fost un 
succes, cu toate că diplomaţii români nu erau 
simpatizaţi.    

Clémenceau i-a făcut complimente pentru 
rezistenţa ei eroică contra germanilor din timpul 
războiului, iar după mulţumirile protocolare, 
Regina Maria i-a spus: „Prezenţa mea aici nu este 
să vorbesc despre persoana mea, ci să schimb 
convingerile voastre referitoare la România. 
Doresc să fac aceasta, exact în acelaş fel în care am 
luptat în timpul războiului…”, iar în faţa 
informaţiilor şi cererilor sârbeşti alcătuite 
subiectiv, cu voce feminină, dar sigură, şi-a 
terminat expunerea cu concluzia: „Noi dorim ca 
Dunărea să fie frontiera de sud a României.”   
Faimosul om de stat era numit prieteneşte „Tigrul". 
Impresionat de documentarea, logica şi siguranţa 
modului de tratare a problemei, a răspuns: 
„Majestate, dar aceasta este partea leului!” Replica 
a fost plină de umor: „Acesta este cu adevărat 
rostul prezenţei mele aici, iar ca să fie rezolvată 
mai precis problema, eu, care sunt «leul», am venit 
să-l văd pe vărul meu, care este «tigrul».” 
Reginei Maria i s-au oferit onorurile şefilor de stat 
francezi şi a devenit membră a Academiei de Arte 
Frumoase din Paris. Presa internaţională şi lumea 
politică au sărbătorit-o ca pe o figură legendară. 
Magnetismul personalităţii ei a determinat 
graniţele României Mari. 

După un mileniu de luptă şi suferinţă, 
graniţele României Mari corespundeau cu ţinutul 
în care s-a format şi dezvoltat neamul românesc, 
mărginit de cele mai bune graniţe naturale: 
Dunărea, Tisa, Nistru şi Carpaţii de Nord.   
Suferinţele anilor de război au fost uitate, pentru că 
sufletele mari ştiu să ierte şi să uite greutăţile 
trecute.

1. Nicolae Iorga – Istoria Românilor, Bucureşti 1939, v 10, p320-331;
2. Pamfil Şeicaru – La Roumanie dans le grande guerre, Paris Minard, 1968, p 23;
3. Philippe Martineau – Roumania and her rulers, London Stanley, 1927, p20;
4. Constantin Kiriţescu – Istoria Războiului pentru Întregirea României, Ploieşti 2014, Ed Karta Graphic, v 3, p 527.
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Meletie	Răuțiu	(1858-1938),	
preotul	care	a	reînviat	ortodoxia	
în	nord-vestul	Transilvaniei

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
dr.	Viorel	CÂMPEAN

            acă vreodată se va scrie o istorie adevărată 
a ortodoxiei din județul Satu Mare în epoca 
contemporană, autorul respectivului studiu nu va 
putea trece sub tăcere în niciun mod meritele 
excepționale ale unui preot de o mare valoare 

1umană și spirituală, Meletie Răuțiu , a cărui 
personalitate a fost scoasă în evidență și pe 
plaiurile sătmărene cu ocazia împlinirii a 150 de 

2ani de la nașterea sa . Anul acesta s-au împlinit 
160 de ani de la naștere, iar în decembrie se vor 
comemora 80 de ani de la trecerea la veșnicie a 
părintelui Meletie Răuțiu. Faptele lui pot și 
trebuie să fie exemplu pentru toți preoții și 
protopopii din ziua de astăzi, care nu trebuie să 
uite că acum aproape 100 de ani ortodoxia 
renăștea la Satu Mare datorită unui singur om, 
care și-a închinat viața și eforturile în slujba 
renașterii bisericii sale pe aceste meleaguri. Viața 
lui exemplară, tragediile lui, activitatea lui 
pastorală pusă zi de zi în slujba credincioșilor pot 
servi de model și pentru slujitorii bisericii de azi, 
preocupați mai mult de bunurile pământești decât 
de cele cerești.
 Pentru a ne face o imagine despre cum și 
unde și-a început apostolatul Meletie Răuțiu, 
menționăm că în preajma izbucnirii Primului 
Război Mondial apărea la Baia Mare o 
monografie a județului în care, la Satu Mare, erau 
notați 6.977 greco-catolici (inclusiv cei 
maghiari), 6.998 romano-catolici, 13.418 
reformați, 236 luterani, 9 unitarieni, 7.194 

 3izraeliți și doar 55 ortodocși!
 Situația nu pare a fi schimbată nici către 
sfârșitul primei conflagrații mondiale, când, în 
Șematismul Episcopiei de Hajdudorog apar 
aceleași date: 6.977 greco-catolici, 6.998 
romano-catolici, 13.418 reformați, 7.194 

 4mozaici, 236 luterani și doar 55 de ortodocși!  
(Suntem de părere că preotul Gőnczi, cel care a 
comunicat datele pentru Șematism, nu s-a mai 
„obosit” să aducă la zi situația, chiar dacă 
trecuseră 3-4 ani de război, o gripă spaniolă și 

multă sărăcie peste Sătmar, transmițând cifrele 
din monografie.) Nota bene, cei 55 de ortodocși 
erau probabil maghiarizați, cum de altfel erau și 
majoritatea greco-catolicilor sătmăreni. Mai 
menționăm că ortodocșii nu aveau parohie, 
biserică și preot. 
 În această atmosferă, deloc favorabilă 
ortodoxiei, providența l-a adus în Sătmar pe 
preotul Meletie Răuțiu. 
 S-a născut în 12 februarie 1858 într-o 
familie preoțească (tatăl lui, Vasile, fusese preot 
în sat înainte de anul 1887), în localitatea 
Zlătunoaia aparținând comunei Lunca din 
județul Botoșani. Satul Zlătunoaia avea în anii 
1980 circa 3.000 locuitori, iar astăzi numără mai 
puțin de jumătate. Biserica satului a fost zidită în 

 5anul 1896.
 Școala primară a urmat-o în Mihălășeni, 
Ștefănești și în Botoșani, la școala numită 
Marchian. Studiile superioare teologice le-a 
absolvit în 1884 la celebra instituție de la Socola 
(Seminarul „Veniamin”) din Iași. S-a angajat 
cântăreț la biserica din Banu, iar cu leafa primită 
a urmat cursul de medicină și cel de declamație la 
Conservatorul din Iași, până la 1 mai 1885, când 
depune examenul de muzică orientală și 
occidentală, ajungând maestru de muzică la 
Școala „Costăcheasca” din județul Dorohoi, 
unde a funcționat până la 1 iulie 1888.
 Din 1 iulie 1888 devine prim cântăreț al 
Catedrei Episcopiei Râmnicului Nou-Severin, 
iar de la 1 septembrie a aceluiași an ocupă postul 
de suplinitor și apoi este numit profesor definitiv 
la catedrele de muzică orientală și occidentală de 
la seminarul inferior din Râmnicu Vâlcea, până 
în anul 1901 când acesta se desființează. În anul 
1902 a trecut ca maestru de muzică liniară la 
Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu 

 6Vâlcea, cu titlul definitiv, până în anul 1915.
Pe plaiuri vâlcene a avut deosebite 

realizări, dintre care amintim aici că a inițiat 
prima școală de cântăreți bisericești, prima 
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școală de menaj și grădiniță de copii, de 
asemenea, a pus bazele secției locale a Ligii 

 7Culturale.
 S-a căsătorit în 9 februarie 1892, iar din 

12 februarie 1893 rămâne văduv, soția lui 
decedând; rodul scurtei lor căsnicii a fost o fată 
care abia împlinise o lună la decesul mamei. Fata 
avea să decedeze de tânără, când abia împlinise 
vârsta de 32 de ani. Părintele Meletie Răuțiu a 
fost hirotonit diacon la 18 august 1892 
(ceremonie care s-a desfășurat la mănăstirea 
Govora), iar în 19 august 1892 a fost hirotonit 
preot de către episcopul Argeșului, Gherasim 
Timuș, fiind delegat de către episcopul Ghenadie 
al Râmnicului care era suferind. Ceremonia s-a 
desfășurat în paraclisul episcopal.
 Vom menționa, de asemenea, că 17 ani a 
fost protoiereul județului Vâlcea, începând din 31 
august 1892, funcție din care s-a retras prin 
demisie. A rămas în continuare la catedră și preot 
la biserica „Toți Sfinții” din Râmnicu Vâlcea. 
Menționăm că până la izbucnirea războiului a 
restaurat biserica parohială, dar și bisericile din 
filiile Cetățuia, Cuvioasa Paraschiva și 
Arhanghelul, înzestrându-le pe toate cu cele 
necesare cultului, lăsând la plecare și un fond de 
peste 9.000 de lei. La biserica „Toți Sfinții” a 
construit o nouă clopotniță precum și o casă 
parohială cu patru camere. 
 Printre realizările lui ca protopop al 
ținuturilor vâlcene vom enumera: a stimulat 
construirea a 40 de biserici noi, restaurarea 
radicală a 75, închiderea definitivă a 50, 
deteriorate complet, mai ales acolo unde erau câte 
3-5 biserici într-o comună (de remarcat că județul 
Vâlcea avea atunci nu mai puțin de 350 de biserici 
de lemn!), a stârpit folosirea de lumânări 
falsificate în uzul bisericesc, practică aducătoare 
de mari beneficii pentru cei implicați, a introdus 
ordinea în biserici, curți și cimitire, a instruit 
preoții să conducă arhivele parohiale după Legea 

8Cultelor apărută în 1893 . Tot în această perioadă, 
a înființat la Râmnicu Vâlcea Școala de cântăreți, 
l a  ca re  a  p reda t  muz ică .  Un  semn a l 
patriotismului care îl caracteriza este faptul că a 
înființat la Râmnicu Vâlcea o secțiune a Ligii 
Culturale, unde a fost secretar, casier și 
vicepreședinte peste 23 de ani. De asemenea, în 
1908 a scris „Monografia ecleziastică a 

 9județuluiVâlcea” .
 Odată cu intrarea României în război, în 
14 spre 15 august 1916, mânat de idealul 
realizării unității naționale, a cerut cu insistență 

să fie mobilizat ca preot militar, trecând prin 
tragedia retragerii armatei române în Moldova, 
unde funcționează ca preot militar la spitalul de 

10contagioși Nr. 1 din Bârlad . 
Cităm câteva cuvinte din caracterizarea 

pe care i-a făcut-o conducerea spitalului, care 
făcea parte din Corpul I Armată: „Pr. Răuț 
Meletie, RâmnicuVâlcea, dela Spitalul de 
contagioși Nr. 1. Și-a îndeplinit în mod cu totul 
conștiincios îndatoririle... În cursul retragerii a 
însoțit formația, înfruntând cu liniște și bărbăție 
toate privațiuinile și toate zdruncinările fizice și 
morale, cu toată vârsta de 59 ani... deșeteptând în 
toți simțul datoriei spre sacrificiu. Cu sfatul, 
îndemnul și autoritatea sa morală ne-a dat nouă, 
corpului medical, concurs, făcând pe toți să vadă 
un păcat de moarte în necurățenia corpului și să 
vadă toți sanitarii cea mai creștinească pomană în 
actul îngrijirii bolnavilor. A servit gratuit 
spitalelor 213 și 472 din Bârlad... demnă de toată 
lauda este construcția din inițiativa lui a unei 
biserici de scânduri în vecinătatea spitalului, 
înzestrată cu odoare, odăjdii, cărți de ritual, cu 
spesele sale personale, de o modestie exemplară. 
Pentru aceste calități de bun preot și de bun 
român, propun înaintarea și acordarea unei 
distincțiuni drept pildă și emulație pentru ceilalți 
(Dr. Bruchner). A cerut să fie trimis în Basarabia 
de unde am informații că aduce excelente servicii 

 11pastorale și naționale (Ic. C. Nazarie)” .
 Medicul șef dr. Bruchner propunea ca 
Răuțiu să fie avansat în grad și să primească o 
decorație mai ales că a construit pe lângă spital o 
bisericuță de lemn dotată cu toate cele necesare 
pe cheltuiala lui. El a și fost ridicat la rangul de 
căpitan asimilat începând cu 1 ianuarie 1918.
 Din data de 1 martie 1918 a servit ca preot 
militar în Brigada a III-a Roșiori, până la 
demobilizare, odată cu întreaga armată, în 
Basarabia sudică, în 1 aprilie 1921. Cu Brigada a 
III-a a stat un an la Soroca, nordul Basarabiei, 
până la 21 martie 1919, când brigada s-a deplasat 
în Ardeal, iar după 4 aprilie unitățile au început să 
sosească în zona de concentrare. În 7 aprilie, 
punctul de comandă al Brigăzii a III –a Roșiori se 

12găsea la Câțcău . 
 Datorită acestui jurnal de operațiuni 
suntem în măsură să refacem traseul acestei 
unități în care servea și căpitanul Răuțiu. În 11 
aprilie 1919, Brigada a plecat la Șomcuta Mare, 
unde s-a cantonat. Odată cu ofensiva pornită de 
armata română în dimineața zilei de 16 aprilie 
1919, unitatea înaintează spre vest ocupând, în 18 
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aprilie 1919, localitatățile Seini, Crucișor și 
Roșiori. Apoi, înaintând pe două coloane, pe 
dreapta și pe stânga râului Someș, a ocupat orașul 
Satu Mare în 19 aprilie 1919. În 27 aprilie 1919, la 
ora 11:00, ocupă orașul Nyíregyháza din Ungaria.
 În data de 3 iulie 1919, ora 17:00, Divizia 
a II-a Cavalerie, din care făcea parte și Brigada 
III-a Roșiori, a început trecerea Tisei pe la 
Kiskőre, în prezența Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria. În 3 august 1919, Divizia avea 
cele mai avansate unități la 15 km est de 
Budapesta. În 5 august 1919, Brigada III Roșiori a 
ocupat insula Csepel din Budapesta, unde se 
găseau marile uzine de armament Manfred 

13Weiss . Este de subliniat că acțiunea de capturare 
a Budapestei a cerut jertfe grele de vieți ale 
ofițerilor și soldaților români. Au murit 19 ofițeri, 
369 de soldați și au fost dați dispăruți 863 oameni. 

14Au fost răniți 65 ofițeri și 1987 soldați . În 4 
septembrie 1919, unitățile din Brigada III Roșiori 
se găseau în regiunea Szekésfehervár – Vesprem – 

15Balaton .
 La începutul lunii octombrie (4 octombrie 
1919), trupele române au început operațiunea de 
retragere din zonele cele mai vestice ale Ungariei 
pe care le ocupau. Retragerea s-a făcut în etape, 
astfel că, abia în 18 martie 1920 trupele Brigăzilor 
3 Roșiori și 5 Roșiori se găseau, prima la Satu 

16Mare, iar a doua la Carei . Datele din Jurnalul de 
operațiuni corespund cu cele pe care le găsim în 
alte surse, și anume, Matricola morților din 
parohia Satu Mare unde, la începutul anului 1920, 
soldații morți, în majoritate ortodocși, sunt 
îngropați de preotul local greco-catolic Nicolae 
Costin în Cimitirul Militar (nr. 19, 4, 21, 23, 24, 
27, 28, 29, 33). Ultimul, de la numărul 33, Petre 
Nicolae, greco-catolic, este îngropat în 24 
februarie 1920, tot de către Nicolae Costin.
 Următorul, Teodor Fita, greco-catolic de 
24 de ani, din Valcău de Jos (jud. Sălaj), mort de 
pneumonie, este îngropat în 3 aprilie 1920 de 
Meletie Răuțiu, „preot militar”, care figurează în 
continuare ca preot îngropător cam la toate 
înmormântările de soldați, în afară de numerele 
125 (23 noiembrie 1920), unde la Ioan Petrovschi, 
greco-catolic, figurează Nicolae Costin, 
administrator parohial. La fel și în 31 ianuarie 
1921, 26, 27 februarie și 11 martie 1921, când 
apare tot Nicolae Costin, deși soldații îngropați 
erau în mare majoritate ortodocși. 
 La 14 martie 1921 figurează Matei Pop, 
invalid militar din Bicaz (jud. Sălaj), îngropat de 
Nicolae Costin, administrator parohial. 

 De la această dată mai avem în registru o 
singură dată când un ortodox este îngropat de 
greco-catolici, și anume în 20 ianuarie 1924, când 
este îngropat un copil de 4 ani și jumătate, Vasile 
Albu, ortodox, iar la dorința părinților, preotul 
Răuțiu nefiind acasă, este îngropat la cimitirul de 
la Gară de către preoții Aurel Dragoș din Satu 
Mare și Victor Anderco din Odoreu. 
 Ce concluzii putem trage din aceste date 
despre preotul Răuțiu?
 El a trecut prin Satu Mare în aprilie 1919, 
revenind apoi cu Brigada a III-a în martie 1920 la 
Satu Mare, unde a staționat până în octombrie 
1920 (când Răuțiu este preot îngropător la 
soldatul Simeon Cosma din Bizușa, jud. Sălaj, 
greco-catolic de 25 de ani, în data de 9 noiembrie 
1920).

Primele sigilii ale Parohiei Ortotoxe Române 
din Satu Mare

Concluzia pe care o tragem din aceste date 
este faptul că la Satu Mare nu exista parohie 
ortodoxă, deoarece Răuțiu este nevoit să noteze 
morții ortodocși în registrul greco-catolicilor. 
Mărindu-se numărul credincioșilor ortodocși din 
orașul Satu Mare, părintele Meletie Răuțiu a făcut 
o cerere de înființare a unei parohii ortodoxe. A 
primit aprobarea în 25 noiembrie 1920, tot atunci 
înmânându-i-se și sigiliul parohiei cu hramul 
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 17bisericii „Adormirea Maicii Domnului” . 
Dar, iată cum face această mărturisire 

despre începuturile parohiei ortodoxe din Satu 
Mare însuși părintele Meletie: „Încă mobilizat 
fiind, am izbutit la 25 Nov<embrie> 1920 să 
obțin recunoașterea legală a înființării unei 
Parohii ortodoxe în Satu Mare, când am și pus la 
cale înființarea unei Capele: instalată provizoriu 
întâi într-o sală a Școalei de Meserii, apoi a 
Școalei Profesionale de Fete, în corpul cărei 
clădiri actualmente se află funcționând Școala 
Normală de Băieți. Prima Capelă înzestrată 
sumar, cum a dat Dumnezeu, cu ce s-a putut, 
acum este înzestrată cu multe odoare sfințite, 
necesare Cultului Divin, a căror totală valoare 

 18fără exagerare atinge suma de 200.000 lei” .
Documentul deosebit de prețios din care 

am citat l-am primit din partea vrednicului de 
pomenire protopop Alexandru Tincu (1941-
2013), un preot-cărturar care înțelegea 
necesitatea cercetării și așternerea adevărului în 
pagini de ziare, reviste și cărți. Putem spune că, 
după zeci de ani, părintele Alexandru Tincu a 
reușit să calce pe urmele părintelui Meletie 
Răuțiu.
 Pentru acei primi ani de după Marea 
Unire, putem observa că atunci încă relațiile 
dintre greco-catolici și ortodocși erau cordiale, 
preoții se suplineau unii pe alții fără probleme, 
lucru care nu se va întâmpla peste câțiva ani. Între 
timp, se pare că avea propriul registru de decese, 
pentru că morții ortodocși nu mai apar notați în 
registrul bisericii greco-catolice, în afară de 
cazul singular din anul 1924, pe care l-am descris 
mai sus. Începea pentru Răuțiu o perioadă de 
apostolat la Satu Mare, pe care acesta l-a dus la 
bun sfârșit cu toate greutățile inerente oricărui 
început.
 În 2 iulie 1922, într-o zi de duminică, a 
fost sfințită capela ortodoxă din Halmeu, care era 
rodul strădaniilor locuitorilor ortodocși, în marea 
lor majoritate funcționari la punctul vamal 
(vameși, grăniceri, ceferiști), un punct foarte 
important de legătură al României cu Occidentul 
și cu Maramureșul, pentru că nu trebuie uitat că 
linia de cale ferată spre Sighetu Marmației trecea 
prin Cehoslovacia, mergând cale de 100 km până 
când, pe la Teceu – Câmpulung, ajungea la 
Sighet.
 La sfințire a luat parte episcopul ortodox 
Roman Ciorogariu de care țineau ortodocșii din 
Satu Mare, însoțit de protoiereul (protopopul) de 
Oradea, A. Horvat, căruia îi erau subordonate 

direct parohiile sătmărene. Serviciul religios a 
început la ora 9:30, fiind oficiat de episcop, 
asistat de protopopul Horvat, de preotul Meletie 
Răuțiu, de vicarul episcopal și de alți 3 preoți din 
parohiile mai apropiate. După cum scrie ziarul 
local, „Răspunsurile au fost date de un admirabil 

 19cor format de către un grup de sătmăreni” . La 
banchetul oferit de comitetul parohial a vorbit și 
preotul Răuțiu.
 După masa, la orele 17:00 episcopul, 
Ciorogariu a ajuns la Satu Mare și a ținut o slujbă 
la capela ortodoxă. De remarcat că în aceeași 
seară episcopul i-a vizitat pe episcopul romano-
catolic din Satu Mare și pe dr. Vasile Lucaciu, 
care era reținut în casă de boală.
 În august 1922, Nicolae Iorga, în urma 
unei vizite în Ardeal, inclusiv la Satu Mare, 
publica un articol intitulat „Drumuri ardelene”, 
în care, printre altele, nota că la Satu Mare 
„Neuniții (ortodocșii n.n.) și-au pregătit o sală de 
slujbă într-o casă parohială; se adună bani pentru 
o clădire vrednică, găsindu-se credincioși și prin 

 20satele vecine” .
 Deja în anul 1925 în orașul Satu Mare 
trăiau 1740 ortodocși, 12.130 greco-catolici, 
14.949 romano-catolici, 18.969 reformați, 
17.470 mozaici, alții 24. Deci, un total de 65.282 

21locuitori .
 Între timp, comunitatea ortodoxă primise 
deja vestea bună că prim-ministrul Ion I.C. 
Brătianu ordonase ca să fie înscrisă în bugetul 
Ministerului de Culte suma de un milion lei 
pentru biserica ortodoxă din Satu Mare, iar 
lemnăria necesară construcției să fie dată gratuit 

22din pădurile statului . Locuitorii ortodocși erau 
îndemnați să înceapă acțiunea de strângere de 
fonduri pentru că o astfel de construcție costa 
între 5 și 10 milioane lei.
 Întrebarea care se pune este: de ce n-au 
început lucrările de construcție a catedralei 
ortodoxe? Noi credem că din cauza neacordării 
terenului necesar construcției. Majoritatea 
terenurilor din centrul orașului aparțineau 
Episcopiei romano-catolice, care s-a opus din 
toate puterile unei astfel de construcții și această 
problemă nu a putut fi rezolvată decât pe cale 
judecătorească, prin exproprierea terenului de 
către primăria orașului. 

Vom remarca faptul că, deja în anul 1928, 
proiectul viitoarei biserici ortodoxe era întocmit, 
după planurile protopopului Răuțiu. Pentru 
savoarea lecturii, redăm textul exact în forma în 
care a apărut într-o tipăritură sătmăreană a 
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epocii: „Biserica ortodoxă. Cititorul vede alăturea 
mărețul proect al bisericei ortodocsă ce se 
proectează a se zidi la Sat-mare. Desigur acest 
plan spre a fi înfăptuit este nevoe de mulți bani. 
Dar unde este înțelegere, energie și stăruință, 
banul nu mai este o pedică. Planul este alcătuit de 
arhitectul... după indicațiunele protopopului 
Răuțu, care deși cu părul încărunțit s-a pus cu tot 
sufletul în serviciul strângerii fondurilor pentru 

 23zidirea acesui sfânt lăcaș” .

Chestiunea cu primirea terenului ne-o 
lămurește din nou protopopul Meletie Răuțiu, 
care scrie în același document citat deja de noi: 
„Mai adaug, la cele precedente și faptul că, dintre 
toate confesiunile creștine și necreștine din Satu 
Mare, prin o șurubărie diabolic urzită de un preot 
«unit», Biserica Ortodoxă până acum un an nu 
poseda nici un metru de pământ, nici pentru 
biserică, nici pentru preot și nici pentru cântăreți. 
Cu toate marile greutăți cu cari avem de luptat, cu 
toată lupta crâncenă ce ne dau frații români 
papistășiți, cu toată lipsa mijloacelor materiale, pe 
cari ni le refuză însuși fruntașii noștri ortodocși, 
nu am încetat niciodată a ne gândi și crede chiar că 
odată și odată Dumnezeu trebuie să ne rânduiască 
un Mântuitor, un protector, de care sprijiniți să ne 
vedem și noi visul împlinit adică să putem pune 
măcar temelia unei Biserici corespunzătoare 
demnității nostre de confesiune constituțional 
dominantă și vrednică de prestigiul nostru 
național, în aceste laturi răzlețe și mărginașe ale 
scumpei noastre Patrii România, laturi copleșite 

 24de streini și înstreinați” .

În 1929, comunitatea ortodoxă din orașul 
25Satu Mare număra deja 2000  de suflete, astfel că 

se simțea nevoia găsirii unei încăperi mai mari, 
paraclisul fiind mutat în una din sălile 
Inspectoratului C.F.R., fiind o sală destul de 
spațioasă. Credincioșii, dovedind mult zel și 
deosebită dragoste, s-a dorit să se dea paraclisului 
un caracter cât mai bisericesc, înzestrat fiind cu o 
pictură în stil ortodox, executată de către pictorul 

26Petre Troteanu . Primul cor bisericesc la Satu 
Mare a fost înființat tot prin osârdia părintelui 
Meletie, el introducând în spațiul sătmărean 
imnurile liturgice ale renumitului compozitor 

27Gavriil Muzicescu .
Până în anul 1930, parohia ortodoxă Satu 

Mare era parte componentă din protopopiatul 
Baia Mare, condus de către protopopul Alexie 
Latiș. În acel an, Satu Mare devine sediu de 
protopopiat, sub conducerea părintelui Meletie 

28Răuțiu .
 Din păcate, marea criză economică din 
anii 1929-1933 a încetinit extrem de mult 
demersurile pentru ridicarea catedralei ortodoxe. 
A crescut în același timp și numărul ortodocșilor 
din orașul Satu Mare care avea în anul 1930 
51.495 locuitori, din care 1767 ortodocși, 15.912 
greco-catolici, 7.919 romano-catolici, 13.983 

29reformați, 229 luterani și 11.553 mozaici .
 Într-un articol al lui S. Todică, intitulat 
„Situația bisericii din nordul Ardealului”, ne este 
înfățișată o situație și mai favorabilă a ortodoxiei 
de pe meleagurile sătmărene. Astfel, în anul 1937 
aveam deja în județul Satu Mare 12.696 de 
ortodocși cu 23 de biserici (3 din lemn), 4 capele, 
24 de preoți și 24 case parohiale. Greco-catolicii 
aveau 128 de parohii, 96 filii, cu 131 de preoți, 
141 biserici de piatră, 31 de biserici de lemn și 70 
din văioage. Mai erau și 6.461 ruteni greco-
catolici cu 6 biserici și 6 preoți. Calvinii aveau 
27.722 de suflete cu 45 biserici și 45 predicatori. 
Luteranii erau 2.325 suflete, cu două biserici și 
doi preoți. Mozaicii erau 16.679 suflete, cu 28 
sinagogi și 21 case de rugăciune. Mai erau 1.487 
baptiști cu 5 case de rugăciune și 937 de alte 
confesiuni. În orașul Satu Mare erau 2.660 de 
ortodocși, cu o capelă și doi preoți, 14.620 români 
greco-catolici, cu o biserică în construcție și o 
casă parohială și trei preoți. Erau 6.318 romano-
catolici, cu 6 biserici, 10 capele și 15 preoți. 
Calvinii erau 12.518, cu două biserici și 6 preoți. 
Mai erau 16.636 mozaici neologi și ortodocși, cu 
5 sinagogi și 16 case de rugăciune. În oraș mai 
trăiau 518 luterani, cu o capelă și un preot, 63 de 
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baptiști, cu o casă de rugăciune și 212 de alte 
30confesiuni .

 Un rol decisiv în propaganda ortodoxă în 
județul Satu Mare l-a jucat fără îndoială 
protopopul Meletie Răuțiu, care, la cei peste 70 de 
ani pe care îi avea, a bătut drumurile județului, 
fiind mereu în slujba micilor comunități ortodoxe 
care abia se înființau, sfințind capele ortodoxe, 
intervenind în favoarea credincioșilor.
 Un caz celebru în epocă este cel întâmplat 
la Cămărzana unde, încă din anul 1933, o parte 
din credincioși și-au exprimat dorința de a trece la 
ortodoxie, lucru de care Răuțiu înștiința 
Episcopia de Oradea prin adresa 213/20.11.1934. 
Protopopul le-a condiționat cererea: cel puțin 30 
de familii trebuiau să iscălească cererea de 
trecere. Bineînțeles că acest eveniment a stârnit 
dispute în comună. Ca urmare, în august 1934, 
episcopul greco-catolic Alexandru Rusu, însoțit 
de prefectul județului dr. Octavian Ardelean, prim 
procurorul județului, protopopul Aurel Dragoș și 
alte oficialități, s-au deplasat în Cămârzana „ca să 
potolească o închipuită răscoală, dar din toate 
acestea – scria Răuțiu – n-a rezultat nimic, 
deoarece cei hotărâți să treacă la ortodoxie au 
devenit foarte cuviincioși și respectuoși… 
episcopul i-a blestemat în biserică, le-a spus că 
nici Papa, nici Dumnezeu nu schimbă ce hotărăște 
el, dar toate au rămas zadarnice, presupușii 
cuviincioși în vorbă și în purtări, n-au cedat nimic 
din ce doreau ei”.
 În 10 ianuarie 1934, protopopul Răuțiu a 
primit actele de trecere la ortodoxie a 51 de 
localnici uniți „cu mulți dintre pruncii lor”. Ca 
urmare, Răuțiu, însoțit de protopopul Dosoftei 
Constantinescu, s-a dus la Cămârzana unde, „într-
un șopron mare au sărbătorit sfințirea apei, Sfânta 
Liturghie, un botez de prunc și un parastas”. La 
slujbă „au participat o foarte mare parte din 
populațiune, poate din curiozitate și toți trecuții și 
netrecuții au sărutat Sfânta Evanghelie, Sfânta 
Cruce, au fost stropiți cu apă sfințită și au luat 
Sfânta Anaforă…”. Protopopul aprecia că au fost 
prezenți peste 2.500 de oameni.
 În 19 decembrie 1934, Răuțiu numește la 
Cămărzana pe preotul Teodor Corodan cu dreptul 
de a îndeplini „toate Dumnezeeștile servicii 
religioase…”. În 11 februarie 1935, cele două 
parohii au stabilit câteva reguli de conduită pentru 
a evita conflictele. În 14 februarie 1935, 
ortodocșii nu au fost lăsați să tragă clopotele după 
o femeie moartă. Ei au intrat pe un geam de la 
turnul clopotniței și au tras clopotele. Preotul i-a 

reclamat și jandarmii au arestat 7 ortodocși care 
au fost bătuți toată noaptea la post, iar a doua zi 
duși pe jos la Satu Mare, unde au fost eliberați.
 Cu această ocazie, protopopul Meletie 
Răuțiu se manifestă ca un vajnic apărător al 
credinței ortodoxe în județul Satu Mare. El trimite 
un memoriu Ministrului Cultelor în care îi înfățișa 
„cele mai sălbatice piedici și amenințări” pe care 
le întâmpină ortodocșii. Îi cere ministrului „a 
dispune pedepsirea celor ce înfrâng legile Țării, 
să se dea satisfacțiune celor torturați, numai 
pentru că sunt ortodocși, să se înlesnească 
trecerile legale de la o confesiune la alta și cu 
aceasta să se prevină inevitabila pornire sălbatică, 
inerentă firii sufletești, celor ce sunt împiedicați la 
îndeplinirea formalităților de trecere de la o 
confesiune la alta. Știut este tuturor că chestiile de 
credință strămoșească redeșteptată în sufletele 
celor ce au început să se trezească din coșmarul 
rătăcirilor papistășești, este cea mai delicată și cea 
mai periculoasă atingere a spiritului de disciplină 
a îndelung răbdătoarei resemnațiuni a poporului 
nostru românesc… Cine dorește pacea, să prevină 
războiul confesional, căci procesul redeșteptării 
simțului credinței ortodoxe se desfășoară 
vertiginos, în folosul sfintei noastre biserici 

 31strămoșești a sfintei Ortodoxii” . 
 Probabil  că pentru a mângâia pe 
credincioșii ortodocși din Țara Oașului, care nu 
aveau o viață prea ușoară, protopopul Răuțiu 
pleacă în 10 iunie 1936 cu corul „Altarul” al 
bisericii ortodoxe din Satu Mare (format și 
instruit de el) în Țara Oașului unde ține slujbe la 

32care răspunsurile le-a dat corul .
 Abia în anul 1932, Primăria orașului a 
început procesul pentru exproprierea terenului 
aparținând Episcopiei romano-catolice și pe care 
se află la ora actuală catedrala. În cuvântul pe care 
l-a rostit preotul Ioan Rujdea în fața Tribunalului 
el se întreba retoric „… Până când să fie românii 
siliți să se închine la margine de oraș chiar și 
astăzi când Dumnezeu a adus dreptatea pe aceste 
locuri. Episcopia romano-catolică poate să deie 
de bună voie, creștinește, o fărâmă din miliardele 
pe care le are strânse din trecut, din sudoarea 

 33noastră a Românilor” .
 Dar, în anul 1936, procesul a ajuns la final, 
iar terenul a putut fi expropriat. S-a putut trece la 

34etapa de proiectare . Vom nota că poziția 
Episcopiei romano-catolice a fost stimulată și de 
biserica greco-catolică, mai ales prin Episcopia 
Maramureșului, care își vedea amenințată poziția 
preponderentă în nord-vestul Transilvaniei.
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 Acest fapt se va vedea și mai bine în anul 
următor, când Episcopia greco-catolică s-a opus 
din răsputeri înființării Episcopiei ortodoxe a 
Maramureșului în 14 iulie 1937. Se păstrează o 
adresă a episcopului Alexandru Rusu în care 
demasca „scopul proselit al acestei Episcopii – 
de mult plănuite și chiar înzestrate cu anticipație 
– nu este o taină pentru nime. Va trebui să 
încercăm totul pentru a opri, ori măcar amâna 
aprobarea Majestății Sale Regelui, care nu 
credem să-și poată da cu ușurință asentimentul 
unei atât de grele lovituri aplicate bisericii 
române unite și în special Eparhiei noastre a 
Maramureșului”. Cerea să i se trimită date despre 

35numărul ortodocșilor sătmăreni .
 Răspunsul protopopului Aurel Dragoș 
datează din 4 august 1937 și reprezintă o oglindă 
excelentă a ortodoxismului sătmărean. 
Protopopiatul Satu Mare avea 6.036 suflete 
ortodoxe și următoarele parohii cu preoții:

1. Careii Mari – 702 suflete, preot Ignație 
Borza, este biserică

2. Colonia Păulean – 158 suflete, S. Scudel, 
este biserică

3. Gelu – 639 suflete, preot Ioan Ursu, este 
biserică

4. Halmeu – 207, preot Constantin Vârlan, este 
capelă

5. Lazuri filie – 100 suflete, preot I. Rujdea, 
este biserică

6. Marna – 307 suflete, preot Gh. Laurențiu, 
este biserică

7. Principele Mihai - Boghiș – 206 suflete, 
preot Valer Bărbos, este biserică

8. Racșa , – vacant – 
9. Sălacea – vacant
10. Satu Mare – Sângeni, 1843 suflete, preot I. 

Rușdea, este biserică
11. Satu Mare – 352 suflete, preot M. Răuțiu, 

este capelă
12. Scărișoara (Resighea, Pișcolt) – 812 

suflete, vacant
13. Simian – vacant –
14. Tur – vacant
15. Urmașii lui Horea - Sanislău - 487 suflete, 

preot G. Mărcuș, 
16. Ianculești – 526 suflete, preot G. Muntean,  
17. Valea lui Mihai – 292 suflete, preot Terente 

Ciorogariu
18. Vama – vacant
19. Vetiș – 
20. Cămărzana – 420 suflete, preot T. Corodan, 

este capelă

21. Livada – 100 suflete, vacant, este biserică
22. Văgaș – este un călugăr

Înființarea Episcopiei ortodoxe a 
Maramureșului nu a putut să fie oprită nici de 
memoriul episcopatului greco-catolic adresat 
regelui Carol al II-lea și nici de opozițiile locale. 
Noul episcop, Vasile Stan,  subordonat 
Mitropoliei Bucovinei, și-a propus un plan 
ambițios de construcții de biserici în parohiile 
ortodoxe având și sprijinul necondiționat al 
mitropolitului Visarion Puiu de la Cernăuți.

La Satu Mare, însă, sfințirea locului și 
punerea pietrei de temelie a fost făcută de 
episcopul Oradei, Nicolae Popovici, într-o 
ceremonie desfășurată în 26 octombrie 1937. El a 
fost întâmpinat la gară de protopopul Ioan 
Rujdea și dus la capela ortodoxă, unde 
protopopul Răuțiu a oficiat Doxologia. 
Protopopul Ioan Rujdea i-a mulțumit episcopului 
pentru cinstea făcută comunității ortodoxe 
sătmărene prin venirea lui aici. A două zi, de 
Sfântul Dimitrie, în prezența unei mari mulțimi, a 
fost oficiat un serviciu divin pe locul viitoarei 
catedrale de către episcopul Popovici. Apoi s-a 
citit actul de investire a preotului Ioan Rujdea în 
funcția de protopop al Sătmarului. Actul de 
fondare a fost citit de protopopul Ioan Rujdea și a 
fost semnat de către toți cei prezenți, printre care 
prefectul județului Octavian Ardelean și primarul 
orașului Ștefan Benea. Prima cărămidă a fost 
pusă de episcopul Popovici. Și preotul M. Răuțiu 
apare în lista celor care au pus o cărămidă la 

36temelia viitoarei biserici .
Lucrările de construcție s-au desfășurat 

într-un ritm alert, astfel că cei 2.400 de ortodocși 
sătmăreni au reușit să-și ridice biserica în mai 
puțin de TREI ANI. De remarcat că astăzi cele 14 
mii de familii din cartierul Micro 16 al 
Municipiului Satu Mare, organizate în parohia 
Sfinții Împărați Constantin și Elena, nu au reușit 
să-și termine biserica de 25 de ani!
 În 29 iulie 1940, duminica, biserica era 
terminată și a fost sfințită de consilierul eparhial 
Ioan Rujdea (avansase în ierarhia bisericească). 
A participat și prefectul județului, colonelul 
Nicolae Hașieganu, și un număr impresionant de 
credincioși. Episcopul Stan n-a venit din cauza 
situației internaționale încordate în acea 

37perioadă . Planurile catedralei au fost întocmite 
de arhitectul Liteanu, pictura bisericii a fost 
executată de cunoscutul pictor Profeta. Printre 
binefăcători se număra și Emil Tișcă, care a donat 
suma de 500.000 lei pentru construcția bisericii 



precum și un candelabru „demn de splendidul 
 38edificiu” . Din păcate, Meletie Răuțiu era 

înveșnicit la acea dată, neputându-și vedea visul 
împlinit.
 Implicat și în plan politic, inevitabil 
pentru acea perioadă de transformări, Meletie 
Răuțiu s-a afirmat ca întemeietor al organizației 
iorghiste pe plaiurile sătmărene. În alegerile din 

391927, a candidat pe listele acestei formațiuni . În 
1932 a editat la Satu Mare efemera publicație 
„România Mare”, organ de propagandă 
națională. Publicația conținea articole despre 
lumea din 1918; remarcând vitejia soldaților 
români, se propunea ridicarea unui monument în 
municipiul Satu Mare pentru memoria dr. Vasile 

40Lucaciu .
 De asemenea, s-a remarcat prin 

colaborarea la primul cotidian sătmărean de 
limba română, „Granița”. Aici, trebuie să 
precizăm faptul că părintele nu era un novice 
întru ale publicisticii, el scosese, împreună cu alți 
preoți din părțile Olteniei, revista „Menirea 
Preotului”. S-a distins ca unul dintre fruntașii 
să tmăreni  a i  Lig i i  Ant i rev iz ionis te ,  o 
componentă deloc de neglijat la toți intelectualii 
români din Sătmar, iarăși în spiritul anilor. A pus 
umărul și la consolidarea învățământului în limba 
română, îndeplinind funcția de catihet la liceul 

41sătmărean „Mihail Eminescu” din Satu Mare .
Neuitându-și locurile de baștină, ori 

ținuturile unde viața i-a purtat pașii, a tipărit și o 
lucrare cu titlul „Cetatea și orașul Soroca”, 
apărută în anul 1932 la Oradea.

Înainte de vorbi despre plecarea dintre noi 
a părintelui Meletie, să vedem cum a fost descris 
„omul cu o figură de veritabil patriarh” de către 
Horia I. Gheorghiță, un harnic scriitor al 
interbelicului sătmărean, deci contemporan cu 
părintele: „înalt, voinic, cu părul și barba de-un 
alb imaculat, cu ochii căprui, pătrunzători – cari 
te străpung până în afundurile sufletului – 
impulsiv, energic... părintele protopop Meletie 
Răuțiu reprezintă copia fidelă, înfățișează ceva 
din vânjoșia preoților români – luptătorii 
neobosiți ai trecutului nu prea îndepărtat – cari 
țineau într-o mână crucea și-n cealaltă 
spada...Veșnic în acțiune, atât pe terenul religios 
cât și pe cel cultural și social, patriot înflăcărat, 
ține deapururi trează conștiința românească, aici 

 42la granița nord vestică” .
Eforturile sale au fost răsplătite, atât de 

către factorii de decizie militari cât și bisericești, 
fiind distins cu „Crucea comemorativă” de 

război, cu „Coroana României” în grad de ofițer, 
iar pe tărâm bisericesc cu „Răsplata muncii” 
clasa întâi.

Părintele protopop Meletie Răuțiu. 
În stânga, grafică realizată de artistul Muhi 

Sándor

După cum deja am afirmat, părintele 
Meletie Răuțiu nu a mai ajuns să vadă terminată 
construcția catedralei deoarece și-a dat sufletul în 
26 decembrie 1938. Sfârșea astfel, la 81 de ani și 
54 de ani de preoție, unul dintre eroii Primului 
Război Mondial și ai Marii Uniri din anul 1918, 
un model  de  preot  devotat  în t ru- totul 
credincioșilor lui, pe care i-a slujit cu abnegație și 
cu cinste exemplară, dar și patriei pentru care nu 
și-a precupețit deloc forțele și chiar sănătatea.
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La ceremonia funerară au participat 
numeroși credincioși, care au asistat la slujba 
oficiată de un sobor de 9 preoți, în frunte cu 
protopopul Ioan Rușdea. Răspunsurile au fost 
date de către corul C.F.R. Consilierul eparhial 
Ioan Rujdea caracteriza, în cuvinte pline de 
simțire și adevăr, personalitatea marelui dispărut: 
„54 ani de preoție i-au încununat fruntea albită în 
munca nepregetată pentru sfânta biserică 
ortodoxă, pe care a slujit-o și apărat-o cu 
dârzenie. Ca unul care a fost apăsat de viață cu 
toată puterea, rugăciunile și slujbele lui cucereau 
și înălțau turma, pentru că izvorau din sufleul său 
lovit. Din brava și neuitata generație veche de 
preoți, cari numai din îndemnul inimii pășeau pe 
cariera preoțească, pe cât de frumoasă pe atât de 
spinoasă și cari prin inima lor ne-au păzit poporul 
și biserica de toate urgiile sorții, a făcut parte și 
protopopul Răuțiu.
 El zice acum: Mă despart azi de tine Sfânt 
Altar cu mare durere. Toate tainele și durerile 
mele tu le-ai știut. În clipele de primejdie pentru 
poporul meu la tine am alergat după ajutor, tu ne-
ai dat mântuire …
 Numele protopopului Meletie Răuțiu va 
fi trecut cu slava veșnică în cronica acestei 
eparhii (a Maramureșului – n.n.) la temelia căreia 
a pus atâtea așezăminte, care îi face numele 

nemuritor”. Au mai rostit panegirice: preotul 
Ioan Guiaș din partea Episcopiei de Oradea, 
avocatul Ilie Cocea în numele Consiliului 
Parohial, inginerul Lăzărescu în numele Corului 
C.F.R., doamna maior Buznea în numele 
Societății „Altarul”, protopopul greco-catolic 
Aurel Dragoș și profesorul Dr. Eugen Seleș, în 

43numele școlilor din oraș .
S-a întâmplat ca părintele Meletie Răuțiu 

să nu vadă cu ochii săi spulberarea visului de aur 
al românilor, unitatea națională, Dumnezeu 
chemându-l la El înainte de destrămarea 
României Mari. A fost înmormântat la cimitirul 
românesc de la gara din Satu Mare. În 1954, deși 
în plin „obsedant deceniu” (vezi scrierea 
cuvântului „romîn”), credincioșii din municipiul 
Satu Mare i-au cinstit memoria, ridicându-i un 
frumos monument funerar (deși, probabil că 
trecerea timpului a făcut să fie inscripționat 
eronat anul decesului, 1939).

Merita cu prisosință „primul paroh și 
protopop ortodox romîn de Satu Mare”. Am 
considerat necesar să așternem aceste rânduri 
evocatoare, deoarece memoria prea cucerniciei 
sale trebuie să fie și astăzi vie în Satu Mare, iar 
trăirea lui pentru Biserică și Neam ar trebui să 
constituie un model de urmat pentru păstorii 
sufletești din zilele noastre.
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Coboară-te din ceruri, tu, stea strălucitoare,
Revarsă-a ta lumină peste biet neamul tău,
Mai mângâie-l cu stihuri dulci şi înălţătoare,
Fă să tresară codrul şi unda lacului său!

Te strigă iar vâlcica, te cheamă iar izvorul,
Cu glasul lor în şoaptă, cum te chemau cândva;
Răspunde-le în taină, de-acolo, din Înaltul,
Că n-ai plecat, că eşti aici în poezia ta.

Durerea noastră-adesea-şi găseşte alinare
La versul tău de suflet, la cântul tău de dor,
Noi  ne-am pătruns de el, şi cu o împăcare,
Slăvi-te-vom pururea ca Domn peste popor.

Ni-i dor de tine, Doamne, tu, astru sclipitor
Pe firmamentul sfânt al limbii strămoşeşti,
Eşti diademă-n flăcări, eşti farul arzător,
Eşti călăuză-n veacuri prin stihuri româneşti.

Prof.	Maria	LETAI

Rugă	către	Eminescu	
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Mari	geografi	francezi	care	au	sprijinit	și	iubit	
necondiționat	România	Mare

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

                n anul Centenarului Marii Uniri suntem 
datori de a scoate în evidență nu doar rolul elitelor 
politice și culturale, a armatei și maselor largi de 
români care au făurit România Mare, ci și 
personalități străine care au sprijinit acest efort, 
punându-și toată priceperea, profesionalismul și 
buna credință în slujba intereselor românești din 
acea perioadă. Desigur, la loc de frunte, dintr-o 
asemenea perspectivă, s-ar afla perechea regală a 
României, Ferdinand I și Maria, ambii de alt 
neam, însă care au înțeles doleanțele și aspirațiile 
poporului român, acționând în consens cu 
acestea, în special regina fiind unul din cei mai 
buni și mai eficienți ambasadori și susținători ai 
țării noastre la Conferințele de pace de la Paris ce 
au urmat Primului Război Mondial. Dar, aceștia 
erau conducătorii țării, deci erau, cum s-ar spune, 
în „exercițiul funcțiunii”, așa că se poate afirma 
că și-au făcut doar datoria.

 

 Însă, în categoria celor despre care 
spuneam mai sus se înscriu persoane ce chiar nu 

aveau cetățenie română, nu erau datori cu 
loialitate față de România, și totuși au făcut mult 
pentru ea, ba au și iubit-o nespus, mult mai mult 
decât o fac mulți dintre concetățenii noștri, de ieri 
și de azi. Dacă despre unul din acești mari iubitori 
ai României, generalul francez Henri Mathias 
Berthelot, opinia publică românească de acum 
100 de ani și din prezent a fost și este mai 
informată, apărând de-a lungul timpului mai 
multe articole, studii, cărți etc. care-i elogiază 
meritele (inclusiv în revista noastră), profesorii 
francezi Emmanuel de Martonne și Robert 
Ficheux sunt mai puțin cunoscuți.

I l u s t r u l  g e o g r a f  E m m a n u e l  d e 
Martonne (foto), care domina prin personalitatea 
sa geografia franceză și, curând, și pe cea 
mondială, a susținut două teze de doctorat, în 
litere (1902) și în științe (1907), cu teme din 
România, de care se atașase încă de la prima sa 
cercetare de teren din 1898. În 1918, în cadrul 
tratativelor de încheiere a păcii după Primul 
Război Mondial este desemnat expert al 
Comitetului de studii de pe lângă Conferința de 
Pace, fiind principalul autor al recomandărilor 
făcute, cu scrupuloasă obiectivitate, guvernului 
francez, privind teritoriile ce urmau să fie 
recunoscute României prin tratatele de pace. 

În fapt, după terminarea războiului și 
decizia de principiu a Marilor Puteri învingătoare 
de a destrăma Imperiul Austro-Ungar și de a da 
posibilitatea popoarelor să-și creeze propriile 
state naționale, pe temeiuri etnice, geografice, 
lingvistice și istorice, clasele politice ungare nu 
erau dispuse să acorde dreptul românilor 
transilvăneni de a se uni cu cei din vechiul regat, 
chiar dacă Marea Adunare de la Alba Iulia 
statuase acest lucru. În aceste condiții, în 
Transilvania au fost trimise misiuni de geografi 
francezi, coordonate de Emmanuel de Martonne, 
pentru a constata la fața locului situația etnică, 
demografică etc., astfel încât să se poată trasa 
viitoarele granițe din zonă. Putem afirma că 
acestui ilustru geograf i se datorează în mare parte 
granițele României Mari, dar și cele de astăzi. În 
semn de recunoaștere a acestor multiple merite, 
A c a d e m i a  R o m â n ă  î l  a l e g e  m e m b r u 



corespondent în 1912, iar în 1919 membru de 
onoare. 

În 1921, la invitația Universității Daciei 
Superioare, profesorul Emmanuel de Martonne 
sosește din nou în țară, aducând cu sine un grup de 
cinci tineri francezi, discipoli ai săi, printre care și 
pe Robert Ficheux, îndemnați să-și asume 
pregătirea unor teze de doctorat cu subiecte din 
România. El iniția, împreună cu profesorul 
George Vâlsan, directorul Institutului de 
Geografie al Universității din Cluj, un vechi 
prieten al său, devenit și el membru al înaltului for 
academic român, mai multe excursii de studii 
pentru tineri geografi români și francezi, prin 
ținuturile românești, cu precădere prin cele 
întregite în noua Românie. Rezultatele științifice 
ale acestor excursii, publicate la Cluj în 1924, 
sunt puncte cardinale în cunoașterea geografică, 
în special geomorfologică, a unităților respective.

Robert Ficheux (foto) a devenit unul 
dintre cei mai mari geografi francezi, dar și un 
foarte bun vorbitor de limbă română și un mare 
prieten al României. Alături de lingvistul suedez 
Alf Lombard, a fost unul dintre cei mai mari 
iubitori ai țării noastre, de când existăm ca stat 
„dodoloț”, România și românii datorându-i 
enorm de mult. Cu prilejul acelei prime vizite, 
Robert Ficheux a descoperit frumusețile 
Transilvaniei, dar și frumusețea locuitorilor 
acesteia, în special a românilor, astfel că s-a 
îndrăgostit pentru toată viața (și a trăit 107 ani!!!) 
de România, țară de care și-a legat aproape 
întreaga sa activitate profesională și științifică 
ulterioară, revenind mereu și mereu cu drag aici. 
Întrebat fiind ce l-a determinat să iubească atât de 
mult țara noastră, Robert Ficheux a afirmat: „De 
ce România? Pentru că, dintre surorile noastre 
latine, ea ne este cea mai dragă din pricina 
tristului său destin în mijlocul națiunilor 
maghiară, slave și turcă, ce au încercuit-o, au 
jinduit-o și au îmbucătățit-o și dominat-o fără 
milă”.

Iată ce a scris etnologul, maestrul în arta 
culinară, publicistul și scriitorul Radu Anton 
Roman, în urmă cu mai bine de un deceniu în 
urmă, despre meritele acestor geografi francezi: 

  „…Cine crede că Marea Unire s-a datorat 
numai Adunării Românești de la Alba-Iulia din 
decembrie 1918 și intelectualității greco-catolice, 
are o viziune patriotic-idilică asupra istoriei. 
Marile puteri victorioase, hotărâseră, destul de 
corect, să împartă înfrântul și destrămatul 

Imper iu  Aus t ro-Ungar,  după  c r i t e r i i l e 
populațiilor majoritare. Aveau loc recensăminte, 
se făcuseră hărți ale tuturor provinciilor imperiale 
după naționalități, se pregătea înființarea de noi 
țări și frontiere. Ungaria înaintase Parisului, unde 
aveau loc negocierile, hărți ale Transilvaniei, în 
care, zona montană, platourile locuite numai de 
români din  Maramureș, Oaș, Hațeg, Lăpuș, 
Apuseni, Năsăud etc. apăreau ca pustii, fiind 
dincolo de ce se vedea din văile accesibile. 

  Într-o primă variantă, populația maghiară, 
aglomerată în orașele și în satele de câmpie, 
apărea ca majoritară în Ardeal, cu consecințele ce 
ar fi urmat de aici. E meritul unor misiuni de 
geografi francezi, de-a fi urcat pe toate cărările 
transilvane și de-a fi inventariat și anunțat 
existența unor numeroase comunități române, 
acolo unde hărțile maghiare marcaseră pete albe, 
lucru ce a contribuit determinant la decizia 
marilor puteri de la Trianon”.

 Referindu-se strict la Robert Ficheux, 
Roman concluziona că „făcuse și dăruise istorie și 
geografie României”. Pentru a argumenta aceste 
aprecieri, redăm câteva repere din activitatea 
științifică a profesorului Ficheux:

 * Membru corespondent străin (1 iunie 1948) și 
membru de onoare din străinătate (9 martie 1991) 
al Academiei Române.

* Studii superioare la celebra Universitate 
Sorbona, fiind licențiat în istorie și geografie 
(1919-1920).

34
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* Încadrat, în urma recomandării lui Emmanuel 
de Martonne, la Institutul Francez de înalte Studii 
din București (1924-1927).

* Teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul 
geomorfologic al întregului masiv al Munților 
Apuseni. (Les Monts Apuseni (Bihor). Vallées et 
aplanissements). A fost publicată în anul 1996, la 
Editura Academiei Române, cu concursul 
Ambasadei Franței în România.

* Revenit în România în anul 1932, devine 
secretar general al Institutului Francez din 
București (până în 1935), apoi al Misiunii 
Universitare Franceze în România. 

* În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviță, a 
fost numit succesor al lui George Vâlsan la 
Universitatea din Cluj-Napoca, unde a predat 
geografia fizică, până în 1938, când amenințarea 
izbucnirii războiului îl obligă să se înapoieze în 
Franța.

* Între 1927 și 1996 a publicat nu mai puțin de 27 
de cărți, referitoare toate la România. Două dintre 
cărțile lui Robert Ficheux le dau și azi dureri de 
cap extremiștilor unguri: „Les Motzi” (Moții), 
apărută în 1942 și „Roumains et minorites 
ethniques en Transylvanie” (Români și minorități 
etnice în Transilvania), apărută în 1990. 

* Distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad 
de Mare Ofițer, de către președintele Emil 
Constantinescu, în 1997. 

În 1991, la aniversarea a 125 de ani de la 
înființarea , Robert Ficheux s-a Academiei Române
numărat printre oaspeții înaltului for științific 
românesc. A rămas memorabilă cuvântarea sa, 
rostită în limba română, în aula forumului 
academic al României, „țară ce a devenit 
întrucâtva și a mea”, pe care a încheiat-o prin 
emoționanta urare: „Domnilor, rogu-vă, îngăduiți 
acestui moț francez să vă mulțumească călduros 
pentru această primire amicală și să vă ureze viață 
îndelungată, activă și rodnică. Urez scumpei 
noastre Românii, pe care o iubim cu toții, un 
viitor pașnic, demn de trecutul ei, deseori tragic, 
dar mereu glorios!” 

Redăm în continuare câteva pasaje ilustrative 
asupra activității sale extrase dintr-un material al 
academicianului Șerban Dragomirescu, In 
memoriam PROFESORUL ROBERT 
FICHEUX (1898 – 2005):

  țS-a stins din via ă, în ziua de 1 august 
2005, la vârsta de 107 ani, la Aubagne, în sudul 
Fran ei, profesorul francez Robert Ficheux, ț

distins geograf, membru de onoare din 1948 i ș
decan de vârstă al membrilor Academiei 
Române. Născut la 12 august 1898, într-o familie 
de institutori, la Saint-Omer (departamentul Pas-
de-Calais), în nord-vestul Fran ei, cunoa te ț ș
vitregiile războiului, încă din timpul studiilor 
liceale, pe care este nevoit să le întrerupă, fiind 
considerat „prizonier civil”. Examenul de 
bacalaureat îl trece la reputatul liceu Louis le 
Grand din Paris. Licen iat în istorie i geografie ț ș
al Universită ii Sorbona (1920), Robert Ficheux ț
a fost remarcat în timpul studiilor, de ilustrul 
geograf Emmanuel de Martonne[…] Din acest 
prim contact (excursia de studii n.a.) rezultă 
lucrarea sa de diplomă de studii superioare în 
geografie, consacrată geomorfologiei păr ii ț
estice a Mun ilor Bihor (250 pagini), calificată ț
de mentorul său cu men iunea „foarte bine”. La ț
îndemnul magistrului său, încurajat, prime te ca ș
subiect al tezei sale de doctorat „Studiul 
geomorfologic al Mun ilor Apuseni”, o întinsă i ț ș
complexă regiune a ării noastre, de care – în ț
lungile sale peregrinări – profesorul Robert 
Ficheux s-a ata at. În acest scop, între 1924 i ș ș
1927 a fost încadrat la Institutul Francez de 
Înalte Studii din Bucure ti, tocmai atunci ș
înfiin at. După un stagiu petrecut în Fran a la ț ț
liceul „H. Wallon” din Valenciennes, a revenit în 
România, ocupând, mai întâi, postul de secretar 
general al Institutului Francez din Bucure ti i, ș ș
apoi, al Misiunii Universitare Franceze în 
România (1932–1935).

Profesorul Vintilă Mihăilescu, viitorul 
academician, camarad de drume ie i de idei, ț ș
încă din 1921 legat de Robert Ficheux printr-o 
afec iune profundă i nedezmin ită, evocă astfel ț ș ț
aceste începuturi: „Au urmat ani de zile în care, 
cu sacul la spinare i plan eta, a cutreierat văile ș ș
ș ț ș ș și plaiurile mun ilor dintre Mure  i Some , luând 
schi e panoramice, umplând carnete cu ț
observa ii de teren, între inându-se cu ăranii, ț ț ț
dintre care unii îl in minte i acum (1973, n.n.). ț ș
Paralel a început studiile pe hăr i topografice la ț
scară mare, cu o meticulozitate pe care nu am 
întâlnit-o până acum la alt geograf. Revăd i ș
acum celebrele profile care se desfă urau pe ș
pere ii camerei lui de la Institutul Francez”…ț

În 1935, la recomandarea lui Emil 
Racoviță, rector al Universității din Cluj, este 
chemat să-i succeadă lui George Vâlsan, în 
predarea geografiei fizice, până în 1938, când 
amenințarea izbucnirii războiului îl obligă să se 



36

înapoieze în țara sa. Ducea cu sine manuscrisul 
tezei, un text de peste 1 000 de pagini, o bogată 
zestre de hărți, fișe, schițe, profile și cărți, 
fotografii, dintre care 850 de clișee pe sticlă i-au 
fost prădate apoi de ocupanții naziști ai Franței 
în anii celui de-al Doilea Război Mondial. 
Străbătuse pe jos, în Munții Apuseni, în vederea 
redactării tezei, peste 1 100 de cătune, peste 100 
de văi, ceea ce l-a făcut cunoscut, peste ani, sub 
numele de „moțul francez”….

Reluarea legăturilor sale cu țara noastră, 
după peste 30 de ani de dureroasă tăcere, timp în 
care a profesat în învățământul liceal și cel 
superior din Franța, s-a produs în 1969, când 
prof. Vintilă Mihăilescu, aflat la cârma Societății 
de geografie din România, l-a invitat, ștergând 
rușinea descalificantelor aprecieri la adresa 
geografilor străini care s-au dedicat cunoașterii 
țării noastre, formulate de unii geografi români 
proletcultiști. A avut posibilitatea de a revedea 
regiunea, de a-și actualiza și îmbogăți contactele 
și documentația științifică.

De atunci și-a îndesit călătoriile în 
România, a participat și la manifestări științifice, 
ca de exemplu, la Simpozionul de geografie fizică 
a Carpaților (1970), la Sesiunea omagială 
consacrată lui Emmanuel de Martonne cu 
prilejul centenarului nașterii sale (1973) ș.a. …

Nu i-au fost străine nici preocupările 
geomorfologice privind sintezele asupra 
spațiului carpatic românesc (1961, 1972), între 
care o privire critică asupra originii Porților de 
Fier dunărene (1948, în colaborare cu Geneviève 
Vergez-Tricom, vechea sa companioană din 
excursiile din 1921), publicată în Comptes-
Rendus de l'Académie des Sciences de Paris. 
Robert Ficheux ne-a dăruit și valoroase 
contribuții la identificarea legăturilor profunde, 
de veche dată, dintre geografia franceză și cea 
ro m â n ă ,  p r i n  p a g i n i  s u b s t a n ț i a l e  d e 
memorialistică științifică consacrate lui Emm. de 
Martonne, George Vâlsan, Emil Racoviță, Vintilă 
Mihăilescu, Tiberiu Morariu, George Oprescu, 
întregind istoria mișcării geografice și, în 
general, a vieții culturale din România în secolul 
al XX-lea. O istorie a Institutului Francez din 
România între 1924 și 1948, recent apărută la 
Paris (André Godin, Une passion roumaine, 
1998), învederează rolul eminent jucat de R. 
Ficheux în epoca de pionierat a Institutului.

D a c ă  a d ă u g ă m  ș i  n u m e ro a s e l e 
conferințe, expoziții, inițiate și susținute în tot 

cuprinsul Franței, dar și în Olanda și Belgia, 
excursiile organizate în România, cu grupe mari 
de profesori, universitari și secundari, ca de 
exemplu, cea a Societății de geologie a Franței, 
pe teme de vulcanologie, în 1992, avem imaginea 
acestui devotat prieten al poporului român.

De nenumărate ori, prof. R. Ficheux nu a 
pregetat să ia atitudine, public, în presă, față de 
exprimări tendențioase sau manifestări de 
ignoranță, în ceea ce privește mai ales identitatea 
poporului român. În perioada obscurantismului 
totalitar din România, a menținut trează 
conștiința românilor din regiunea pariziană, prin 
conferințele ținute la Fundația Culturală Regele 
Carol I și la Casa Română din Paris. Nu trebuie 
omis nici rolul său în reanimarea contactelor 
instituționale dintre geografii francezi și români, 
prin organizarea colocvii lor periodice 
bilaterale, unde era o prezență activă, dorită. 
Acestea au constituit pentru geografii români, în 
acele vremuri, în anii '70, adevărate ferestre 
deschise spre progresele din geografia 
occidentală.

Academia Română a recunoscut de 
timpuriu meritele prof. Robert Ficheux, 
a legându- l ,  la  1  iun ie  1948 ,  membru 
corespondent străin la Secțiunea istorică, pe 
baza referatului elogios de recomandare al acad. 
Simion Mehedinți. Propunerea a întrunit 33 de 
voturi din cele 35 exprimate. La 5 iunie 1948, 
Simion Mehedinți împărtășea vestea noului ales 
în termeni entuziaști: „Am fost fericit să constat 
cu câtă grabă colegii din Academie au îmbrățișat 
propunerea pentru alegerea d-tale ca membru 
corespondent al Academiei Române. Unui 
geograf octogenar nu-i mai rămâne decât să-ți 
ureze ani mulți și o carieră științifică lungă și 
plină de cele mai strălucite succese.Toți geografii 
români se bucură din adâncul inimii. Quod 
bonum felix faustumque sit!” După numai două 
luni, alegerea devenise caducă prin desființarea 
samavolnică de către regimul comunist a 
Academiei Române și îndepărtarea brutală a 
peste 200 de personalități din noua structură 
academică. Dar profesorul Robert Ficheux a 
continuat să lucreze consecvent, după cum am 
menționat, despre și pentru pământul și poporul 
român, în ciuda acestor avataruri, așa încât, în 
mod firesc, în 1991, la propunerea Secției de 
științe geonomice, s-a reconfirmat alegerea din 
1948, proclamându-l membru de onoare al 
Academiei Române
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Omagierea prof. Robert Ficheux la 
împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani a 
prilejuit, la 17 octombrie 1998, o manifestare de 
aleasă prețuire, la care Societatea de Geografie 
din Paris (cea mai veche din lume) și-a unit 
eforturile cu Ambasada României din Franța. În 
jurul sărbătoritului s-au reunit, pe parcursul 
întregii zile, la sediul Societății și la cel al 
Ambasadei, numeroase personalități, foști colegi 
și discipoli, prieteni și colaboratori. ….

Cu aces t  pr i le j ,  în t r-un  moment 
emoționant, i-au fost remise ilustrului sărbătorit 
însemnele de comandor al ordinului les Palmes 
Académiques, cea mai înaltă distincție acordată 
în Franța unui slujitor al învățământului public. 
Remiterea a fost făcută, în numele ministrului 
Educației, de d-na Alice Saunier-Séïté, membru al 
Institutului Franței, fost ministru, care a rostit și o 
vibrantă alocuțiune omagială, subliniind viața și 
activitatea exemplare ale unui „însemnat martor 
al epopeii geografice a secolului al XX-lea, în 
preajma unor magiștri incontestabili precum 
Emm. de Martonne”. Încheind, a declarat cu 
emoție: „Domnule Robert Ficheux, fără îndoială, 
această distincție vă revenea demult. Dar această 
întârziere are și o latură fericită pentru 
dumneavoastră și pentru noi, este pentru prima 

dată în istorie, când, în fapt, ordinul les Palmes 
Académiques – în istoria sa de 190 de ani – 
onorează astfel pe un geograf cu prilejul 
aniversării centenarului său”

Din păcate, o distincție românească 
însemnată, Serviciul Credincios, în gradul de 
mare ofițer, i-a fost remisă abia doi ani mai târziu, 
când condiția fizică și psihică precare nu i-au mai 
îngăduit să se bucure deplin. S-a stins din viață 
discret, așa cum și-ar fi dorit, după un arc de viață 
intens trăit, ce a îmbrățișat trei secole. A fost 
înhumat, potrivit dorinței, în cavoul familiei din 
cimitirul parizian Montparnasse, acolo unde 
odihnesc în veșnicie Constantin Brâncuși, Eugen 
Ionescu, Emil Cioran. Comunitatea științifică 
românească, cea a științelor geonomice în 
special, a pierdut un mare și devotat prieten, un 
subtil cunoscător al pământului și poporului 
român, pe care le-a iubit cu o fidelitate 
neasemuită.

Surse documentare:

 tribuna.ro;

geodin.ro; 

romaniabreakingnews.ro
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Gheorghe	Patachi	Văleanu,	un	erou	român	
sătmărean	născut	la	Vezendiu,

	județul	Satu	Mare	(I)
Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
Mihaela	SĂLCEANU

             cum 17 ani ajungeau în posesia noastră 
trei documente extrem de importante, toate 
referindu-se la una dintre personalitățile 
extraordinare românești, pe care acest tărâm 
românesc le-a dat istoriei naționale și care, trebuie 
să recunoaștem, au avut o contribuție majoră la 
realizarea Unirii celei Mari din anul 1918. Este 
vorba de Gheorghe Patachi Văleanu, născut în 27 
mai 1889 în Vezendiu, în familia unor țărani 
înstăriți, Ioan Patachi și Floarea Pilca. Gimnaziul 
și primele două clase liceale le-a urmat la Beiuș, 
iar cele de drept la Academia de la Oradea și la 
Viena, unde a urmat și Conservatorul. Se pare că a 
urmat și teologia la Blaj. Important este că, la 
izbucnirea Primului Război Mondial, a trecut 
clandestin granița în vechiul Regat și că, odată cu 
intrarea României în război, se înrolează voluntar 
în armata română, luând parte la celebrele lupte de 

1la Mărășești .    
Foarte important este faptul că Văleanu 

este printre participanții la Marea Unire de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918, unde, după relatarea 
ziarului „Sfatul”, Văleanu a delectat asistența cu 
cântecele sale: „…a ne delecta cu cântecele 
renumitului cântăreț al nostru român, ungurean și 

 2voluntar în armata română” .
În continuare, vom da cuvântul celor trei 

documente care suntem siguri că ne vor scuti pe 
noi să mai descriem în mod amănunțit viața lui 
Patachi Văleanu. Primul document, pe care îl 
prezentăm în numărul de față, este o scrisoare 
adresată de medicul Groza Ioan Pompei din 
București care, în 1 decembrie 1978, adresa o 
scrisoare primarului de atunci al Careiului, Ioan 
Corneanu, care se făcuse remarcat în cercurile 
românești sătmărene prin acțiunile culturale 
organizate și mai ales pentru Zilele Culturale 
Careiene la care participau intelectuali de elită ai 
României de atunci. Doctorul Groza povestește în 
scrisoare o întâlnire pe care a avut-o la Castelul de 
la Ciucea cu poetul Octavian Goga, care i-a 
povestit, printre altele, episoade din viața lui 
Gheorghe Patachi Văleanu. Sigur că există și 

inadvertențe în text, dar documentul, în esența lui, 
este extraordinar, aducând la lumină fapte puțin 
cunoscute din istoria Marii Uniri, astfel că îl 
redăm conform originalului. 

„Stimate Tovarășe Corneanu,
Desigur că rândurile mele vă vor 

surprinde, cu atât  mai vârtos, cu cât aparent ele 
pornesc de la un necunoscut. Le scriu totuși cu 
gândul curat de a stabili o legătură cu dvs. și 
aceasta cred eu, în interesul adâncirii cercetării 
unor fapte inedite, din istoria acestui îndepărtat 
colț de țară.

Vă este probabil cunoscut faptul, că într-o 
perioadă de timp, și e mult de atunci, în anii 1946-
1947-1848, am fost unul dintre antecesorii 
d<umnea>v<oa>s<tră> la conducerea orașului 
nostru și sincer să fiu nu era tocmai ușor – în acele 
vremi – când eram confruntați cu deosebite 
fricțiuni, animozități și convulsiuni politice și 
sociale.

Regret mult că nu am reușit să ne 
cunoaștem și să schimbăm ceva impresii, 
deoarece eu plec în fiecare an la Carei, pentru a 
aprinde o lumânare la mormântul primei mele 
soții Elena Dr. Groza, care odihnește sub o lespede 
de marmură în  Cimitirul acestui orășel și apoi, tot 
în goana trenului merg la Cimitirul din Santău, 
unde fac același lucru la mormântul părinților 
mei. 

Furat de preocupările cotidiene de 
serviciu și de cei 700 km ce ne despart, timpul 
fiind extrem de prețios și pentru dvs. și pentru 
mine, mă văd nevoit să aleg calea scrisului fiind 
convins că vom găsi timpul necesar pentru a 
schimba impresii și gânduri ce ne frământă 
deopotrivă.

Și acum iată ce m-a determinat să vă scriu!
În luna martie a acestui an, la catafalcul lui 

3Dr. Iulian Andrei Domșa , fost prefect și senator 
de Sălaj, și unul din Tribunii Unirii de la Alba 
Iulia, am rostit un cuvânt de doliu. După această 
dureroasă festivitate, a venit la mine prof. 

A
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Motișan, cercetător la Academie și mi-a vorbit în 
termini deosebit de entuziaști și frumoși, despre 
zilele Culturii Cărăiene, care au avut loc în orașul 
nostru și unde s-au discutat probleme deosebit de 
interesante. În toamna aceasta, trecând prin Carei, 

4
l-am vizitat pe prof<esorul> Ossian , care mi-a 
fost diriginte de clasa a VIII-a la liceu și care m-a 
întâmpinat cu o hârtie în mână și mi-a șoptit 
printre suspine „Priviți domnule doctor, după 35 
de ani, am fost onorat și eu cu o invitație oficială 
datorită unui om de mare omenie, tovarășul 

 5
Corneanu” .

Am citit cu emoție programul celei de a 
doua faze a acestor festivități, precum și subiectele 
atrăgătoare și spre marea mea bucurie am găsit 
printre vorbitori și pe bunul meu prieten și coleg 

6
de liceu prof. Gh. Bulgăr . Am stat puțin meditativ 
și am corelat cele povestite de tov<arăşul> 
Motișan cu cele citite în invitație și am 
concluzionat cu bucurie, că în orășelul nostru, pe 
lângă spectaculoasele realizări  edili tar-
gospodărești, se trăiește astăzi o intensă viață 
spirituală.

Este aceasta un salt minunat și mângâietor, 
față de ce era înainte – deoarece toți antecesorii 
dvs. sub acest raport – au fost de o condamnabilă 
neglijență. M-am gândit eu că e meritul dvs. de a fi 
inițiat, susținut și alimentat această viață culturală, 
fapt pentru care vă admir și vă felicit. Și eu când 
eram la conducere împreună cu câțiva prieteni, am 

 7scos un ziar intitulat „Democratul Român”  și am 
inițiat conferințe publice în fiecare duminică după 
amiază la Casa Culturală – formate din program 
artistic. 

Mâine e ziua de 1 Decembrie  - zi la care 
mă gândesc întotdeauna, stăpânit de adâncă și vie 
emoție, pentru că Unirea n-a fost un dar căzut din 
cer peste capetele noastre, ci rezultatul unor lupte 
și jertfe deosebit de grele. 

Tocmai legat de acest act măreț al istoriei 
noastre în rândurile ce urmează vreau să vă 
informez asupra unui om ce a fost dat uitării, deși 

8numele lui poate fi citat alături de Vasile Lucaciu  
9și Octavian Goga . Eu am aflat acest lucru 

întâmplător și nu pot să nu vi-l împărtășesc și dvs., 
ca om de cultură și care observ că vă interesează 
tot ce e legat de tradiția și istoria acestui colț de 
țară.

Când eram student la Universitatea din 
București, într-o vară am urmat ca student 
extraordinar cursurile universității populare 
„Nicolae Iorga”, la Vălenii de Munte, fiind 

10recomandat de Lucian Blaga . Am trăit aici 40 de 
zile de mare grandoare spirituală în mijlocul unei 

elite de oameni culți și totuși însetați de cultură. La 
întoarcerea mea la Carei, l-am rugat pe profesor 
să-mi favorizeze o audiență la Octavian Goga, 
care deținea atunci catedra de estetică literară la 
Cluj și locuia în castelul său de la Ciucea.

Spre norocul și bucuria mea, am fost 
primit într-o sâmbătă seara la poetul pătimirii 
noastre – în bibliotecă la castel. 

Văzându-mă sugrumat de emoție, poetul 
deosebit de volubil și amabil, m-a întrebat care 
este obiectul vizitei mele și ce anume aș dori să 
discutăm? Răspunsul meu a venit prompt, 
exprimându-mi dorința că aș voi să cunosc de la 
unul care a trăit și care a luptat pe vremea aceea – 
adevărul asupra perioadei neutralității României 
înainte de 1916, perioadă ce mi s-a părut mie 
obscură, plină de contradicții și subiectivisme. 
Mi-a povestit multe fapte inedite, pe care 
cronicarii și istoriografii timpului nu le-au 
înregistrat și pe care le-am ascultat cu tâmplele 
svâgnindu-mi și cu sufletul la gură. Am trăit, într-o 
seară o epocă de istorie, fiind cea mai înălțătoare zi 
din viața mea. 

La despărțire mi-a spus un lucru deosebit 
de surprinzător: „Dragul meu, pentru asta nu era 
nevoie de o deplasare la Ciucea, pentru că tot ce ți-
am spus eu acum ar fi putut să-ți povestească la 
Carei avocatul Dr. Gh. P. Văleanu, care a trăit și a 
luptat zi de zi alături de noi în această perioadă.” 

De la poet am aflat că acest mare luptător 
pentru libertate și democrație „s-a născut în 
comuna Vezendiu, dintr-o familie de țărani 
mijlocași, a făcut studiile liceale la Beiuș și apoi 
teologia la Blaj, de unde a plecat student la 
Conservator la Viena, fiind unul dintre cei mai 
buni cântăreți de operă din vremea aceea din 
orașul muzicii și al valsurilor.

La sfârșitul anului 1914, împreună cu un 
tânăr prieten student în științe juridice la Viena – 
Andrei Domșa - au trecut clandestin granița la 
Predeal și în aceiași zi au sosit la București. Aici s-
a alăturat imediat grupului de tineri Octavian 

11 112Goga, V. Lucaciu, V. Goldiș , Sever Bocu , etc., 
 13„Grupul tinerilor oțeliți”  – cum erau numiți de 

opoziția conservatoare a timpului. Aceștia, 
1 4împreună cu Nicolae Filipescu  și Ionel 

15Brătianu , alcătuiau falanga intervenționiștilor, 
împotriva politicii de neintervenție promovată de 

1 6Carol I  și  susținută de P.  Carp  și  Al. 
17Marghiloman .

Lupta noastră a fost deosebit de grea, 
povestea poetul, era dusă prin toate mijloacele 
legale și ilegale, prin scris, cuvântări publice și 
uneori chiar cu violență, deoarece apăreau ciocniri 
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între grupele celor două tabere, care se soldau cu 
răniri grave și sânge curs pe Bulevardele Capitalei.

Doctor G. P. Văleanu, era unul dintre 
prietenii și colaboratorii apropiați ai lui N. 
Filipescu, pe care-l aduce uneori la întâlnirile 
noastre pe terasa Oteteleșanu. Angajat cântăreț la 
Opera din București, într-o seară a apărut în scenă 
și în loc să joace rolul de actor, a ținut un discurs ce 
era adevărat rechizitoriu contra politicii 
guvernului. 

La una din întâlnirile noastre pe terasa 
Oteteleșanu, Gh. Văleanu mi-a citit un articol scris 
de el – pentru ziarul „Universul” intitulat „nefastă 
neutralitate” și la care eu i-am scris un moto din 
versurile mele:

Eu printre voi îmi port calvarul,
Stropit de râs și de noroi,
Căci vai de cel ce-și pierde țara, 
Ca să și-o ceară de la voi”.
Am ascultat atenți articolul și la urmă l-am 

18aplaudat, numai George Coșbuc , stătea apatic 
într-un colț, fiind bolnav de psihoză depresivă în 
urma pierderii unicului său copil într-un stupid 
accident de automobil și care a votat contra 
publicării articolului susținând că un război al 

19României contra Puterilor Centrale  ar fi o 
sinucidere. 

Drama retragerii din Moldova a trăit-o 
alături de toți cei care au luptat pentru intervenție și 
în tranșeele de la Oituz, le cânta soldaților Doina 
lui Lucaciu.

20Din ordinul generalului Averescu , în iarna 
lui 1918, compania căpitanului de rezervă Ion 

21Mihalache , a fost scoasă din dispozitivul de luptă 
și trimisă în Basarabia – pe care a cutreierat-o în 
lung și-n lat, cu acțiuni culturale, cântece și dansuri 
naționale și aceste acțiuni erau ajutate de renumitul 
cântăreț Dr. G.P. Văleanu. 

Haosul politic și social pricinuit de 
sfârșitul războiului l-au găsit trecând clandestin 
prin Arhanghelsk în Norvegia, împreună cu 
Octavian Goga și V. Lucaciu, de acolo în Anglia și 
pe urmă la Paris, unde împreună cu Dimitrie 

2 2Brătianu , au scos un ziar intitulat „La 
23Roumanie” . De aici a luat legătura cu prietenul 

24său Tache Ionescu , șeful delegației române la 
Tratatul de Pace de la Trianon. Câteva luni mai 
târziu, împreună cu V. Lucaciu, trec clandestin 
peste ocean și ajung în America, unde au luat 
legătura cu șeful delegației iugoslave, croatul 

25Malcek și cu Milan Hodza  - șeful grupului 
Cehoslovac și împreună căutau să influențeze 

26principiile Wilsoniene  de formarea statelor 
naționale, pe ruinele Imperiului Habsburgic în 

Europa Centrală.
Convins fiind că Transilvania va fi 

eliberată pe calea armelor – după discuții multe și 
contradictorii cu V. Lucaciu, îl părăsește pe acesta 

27
și pleacă în Italia, unde împreună cu Victor Deleu  
pe Câmpia Padului, întemeiază primele batalioane 
de români voluntari – transilvăneni – căzuți 
prizonieri care s-au înrolat în armata română. 
Înregimentat în armata comandată de generalul 
Măldărescu, în grad de locotenent și Consilier 
politic al acestuia vine cu armata, care din ordinul 
marilor puteri, a fost oprită câteva luni pe o linie de 
demarcație care trecea pe crestele munților de 
lângă Baia Mare, unde după o variantă anglo-
franceză, trebuia să se stabilească noua frontieră 
între România și Ungaria. 

Locotenentu l  Gh.  Văleanu ,  t rece 
clandestin – travestit cioban din zona Oașului – 
linia de luptă, pentru a încerca o răzbunare în 
spatele frontului inamic și a cutreierat mai bine de 
o lună satele românești, Vezendiu, Portița, Hotoan, 
Sânmiclăuș, Istrău, etc., motiv pentru care după 
dispariția lui misterioasă și norocoasă totodată, 

28sunt arestați membrii familiei și duși la Debrețin . 
După război a fost un pion al culturii din 

regiunea noastră, deputat și senator de Sălaj în mai 
multe legislații, a murit prematur și este 
înmormântat în cimitirul din Carei, unde eu aprind 
câte o lumânare în fiecare an de ziua morților.” 

Când a<m> pășit pe treptele castelului 
ieșind prin poarta cu lanțuri grele și scârțâind, era 
cu mult trecut de miezul nopții. O adiere rece de 
noapte venită de undeva din inima munților mi-a 
răcorit tâmplele și pe peronul gării din Ciucea, am 
stat încremenit ca în fața unei cruci. Îmi vibrau 
acum în ureche vorbele marelui dascăl de la 
Vălenii de Munte: „calendarele și ziarele timpului 
pot să zugrăvească personalități, pe tabelele 
istoriei trebuie să se scrie numai veșnicul adevăr”. 

Împle t i rea  fap te lor  ș i  gândur i lor 
înaintașilor noștri, constituie urzeala prin care se 
țese progresul unui neam, și prin el al omenirii. De 
aceea datori suntem ca pe cei plecați dintre noi să 
nu-i dăm uitării, pentru că noi n-am moștenit de la 
părinții și strămoșii noștri numai pământul Patriei, 
ci și cultura, tradiția și valențele spirituale ale 
acestui neam pe care trebuie să le ducem mai 
departe peste timpuri și veacuri prin orice jertfe. 

Istoria unei epoci din viața popoarelor, 
oricât ar fi de capricioasă și subiectivă, odată cu 
scurgerea anilor se sedimentează și-l înscrie pe 
fiecare la loc de merit. Numai animați de aceste 
gânduri și stăpâniți de asemenea sentimente, vom 
reuși să tragem o brazdă adâncă în ogorul înțelenit 
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al culturii și istoriei din acest colț de țară. Acest 
lucru dvs. până în prezent l-ați făcut cu prisosință, 
fapt pentru care repet încă odată, vă admir și vă 
felicit.

Chiar dacă acest început a fost timid și 
modest, el este un salt minunat și mângâietor, și ca 
orice început poate fi asemănat unui răsărit de 
soare, care este întotdeauna mai sănătos, chiar 

dacă este rece și întunecat, decât un apus oricât de 
senin și de luminos ar fi el să fie.

Cu deosebită stimă, 
Dr. Groza Ioan Pompei

București – str. G<ene>ral Dona nr. 26, 
Sectorul VIII

București, 1 decembrie 1978”
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Note
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Voluntarii	români	din	Rusia	(II)

     omânii, ultima redută
 
 După asasinarea țarului Nicolae al II-lea 
și a familiei sale la Ecaterinburg, a apărut 
concurența pentru succesiune în rândul 
conducătorilor rușilor albi. Visurile lor de a ocupa 
tronul țarilor rămas vacant prin stingerea 
dinastiei Romanovilor (la tron din 1613) au făcut 
un rău extrem eforturilor de război antibolșevice. 
În locul unei ofensive hotărâte, concentrice, spre 
Moscova, generalii albi au început să-și saboteze 
unul altuia acțiunile. De exemplu, atunci când 
armata albă din Siberia se afla în ofensivă, 
generalul Denikin, cu armata sa din sudul 
Ucrainei, a stat pe loc, dându-le răgaz 
bolșevicilor să concentreze suficiente forțe 
pentru a opri atacul. Mai mult, în teritoriile 
ocupate de albi, pământul era dat înapoi nobililor, 
îndepărtând astfel sprijinul țăranilor pentru 
mișcarea antibolșevică. Mai târziu, același 
pământ va fi luat de bolșevici pentru crearea 
colhozurilor, țăranul rus rămânând și pe mai 
departe total lipsit de pământ, iar dacă nu-și 
îndeplinea norma sau crâcnea, Gulagul îl aștepta.

Ideile generoase ale revoluției din martie 
1917 au fost uitate pe drum. Bolșevicii care au 
preluat puterea au venit cu propriul program, iar 
generalii albi și-au impus un regim forte în zonele 
controlate de ei. Astfel, Kolceak, în Siberia, a  
impus o dictatură personală cu nimic mai prejos 
decât vechea autocrație a țarului, autonumindu-
se Regent. Dar nici în Siberia lucrurile nu erau 
prea clare, de exemplu regiunea Transbaikalia era 
stăpânită de atamanul Semionov, care refuza 
orice ajutor lui Kolceak împotriva trupelor roșii, 
doar din cauza rivalității ce domnea între cei doi.

Între timp, Armata Roșie, reorganizată de 
Lev Trotski (pe numele real Leon Davidovici 
Bronstein), inclusiv prin așezarea mitralierelor în 
spatele trupelor care atacau și secerarea celor care 
dădeau înapoi, a început să aibă succes după 
succes în fața rușilor albi, din ce în ce mai 
demoralizați.

Aliații au renunțat la ideea creării unui 
nou front oriental, mai ales după capitularea 
Germaniei în noiembrie 1918. Decizia lor 
ulterioară a fost cea a neimplicării în problemele 

interne ale Rusiei, deși puterea bolșevică își 
anunța sus și tare viitoarea implicare în 
problemele interne ale tuturor statelor de pe 
mapamond, pentru a declanșa revoluția bolșevică 
mondială. Imperialismul regional al Rusiei 
țariste devenea mondial sub noua putere 
bolșevică, în numele ideologiei comuniste. Un 
mic efort atunci ar fi scutit lumea de un coșmar 
totalitar de mai bine de șaptezeci de ani, cu peste o 
sută de milioane de morți. Dar și aliații erau 
epuizați după patru ani de război, iar popoarele 
lor nu ar fi înțeles motivația de a trimite soldați în 
Rusia, atât de departe, pentru niște motive nu prea 
clare în mintea lor. Dar copiii și nepoții lor le-ar fi 
fost recunoscători.
 To tuș i ,  î n  S ibe r i a  Or ien ta l ă ,  l a 
Vladivostok, erau debarcate divizii japoneze și 
unități americane, precum și câteva batalioane 
coloniale engleze și franceze, în ideea menținerii 
unui cap de pod pentru asigurarea cu cele 
necesare a armatelor de voluntari și a evacuării 
lor când va fi necesar. Aceste debarcări au fost 
făcute și cu scopul de a asigura transportul lor pe 
frontul francez, dar aliații aveau și alte interese, în 
ideea că se va decide intervenția contra 
sovietelor. Mai ales japonezii nu-și ascundeau 
interesul pentru Siberia bogată în resurse. Cel 
puțin este clar că ei îl susțineau material pe 
atamanul Semionov în disputa cu Kolceak. Când 
în sfârșit, armata lui Semionov, o bandă de 
tâlhari, a recunoscut autoritatea lui Kolceak 
împotriva inamicului comun, era deja prea târziu. 
Invidia și ura reciprocă au făcut ca și șansa rușilor 
albi să se destrame. Când Denikin l-a recunoscut 
comandant pe Kolceak, la 30 septembrie 1919, 
bolșevicii se aflau deja prea aproape de victorie. 
„Kolceak era convins că salvarea va veni de la 
sud cu Denikin sau de la nord-vest cu Judenici, iar 
aceștia au crezut întotdeauna contrariul” spunea 
Elie Bufnea în memoriile sale. 

În aceste condiții, nu este de mirare că 
frontul contra bolșevicilor începea să cedeze. 
Nici voluntarii nu mai aveau prea mare 
entuziasm, din moment ce idealul lor național se 
împlinise în 1918. Cehoslovacia, Polonia, 
România Mare, Iugoslavia, Țările Baltice 
apăruseră pe hartă, iar voluntarii doreau să plece 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
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acasă, nu înțelegeau pentru ce să mai rămână să 
lupte în Rusia. Românii rămăseseră cei mai 
disciplinați, în primul rând datorită ofițerilor care 
au știut să-i motiveze și să le explice scopul luptei 
lor contra bolșevicilor, din moment ce armata 
română se afla în război deschis cu sovietele pe 
Nistru. Dar nici Kolceak nu recunoscuse unirea 
Basarabiei cu România, el visând la refacerea sub 
mâna sa a imperiului țarilor, chiar dacă ofițerii 
francezi îi asigurau pe români că Basarabia va fi 
recunoscută ulterior ca și parte a României.

Pe front, evenimentele se succed cu 
repeziciune. Cehoslovacii declară că nu vor mai 
lupta și predau sectoarele de front trupelor 
siberiene. Rând pe rând cad în mâinile 
bolșevicilor Tobolskul și Petropavloskul, vechea 
garnizoană românească, părăsită de voluntarii 
r o m â n i ,  e i  f i i n d  r e t r a ș i  p e n t r u  p a z a 
transsiberianului. Partizanii din interior devin din 
ce în ce mai agresivi, și trupele voluntarilor 
români din regiunea Nijneudinsk-Kansk sunt 
nevoite să facă o serie de incursiuni reușite, 
nimicind puterile roșilor din această regiune. În 
spatele frontului, partidele socialiste se agită, 
sperând într-o înțelegere cu bolșevicii, pe când 
aceștia, prin propagandiști, îndeamnă populația 
la răscoală. Chiar și unii dintre fidelii lui Kolceak 
se revoltă, cum ar fi generalul Gaida, fost în 
armata cehoslovacă și trecut în rândul rușilor albi. 
Mișcarea lui Gaida este înăbușită la Vladivostok 
cu concursul japonezilor. Cehoslovacii cer 
imperios întoarcerea lor acasă.

Kalinsk cade în decembrie 1919, 
înaintarea roșilor nu mai poate fi oprită, armata 
lui Kolceak dezertează în masă. Un detașament 
românesc este atacat lângă Șipkina de trupe roșii 
bine înarmate. Românii s-au bătut eroic, 
respingându-i cu pierderi simțitoare. Cad orașele 
Semipalatinsk și Barnaul la 16 decembrie, două 
zile mai târziu e rândul Novonikolaevskului, 
Marinsk cade în primele zile ale lui ianuarie 
1920.

Trupele armatei siberiene a lui Kolceak se 
retrag în dezordine spre est. Voluntarii sunt 
nevoiți să formeze ariergărzi pentru apărarea 
proprie. Cehoslovacii se retrag repede, de multe 
ori abandonându-și trenurile și materialele, fără 
să încerce vreo rezistență mai serioasă. Spre a 
exemplifica, comandantul Legiunii Române, 
colonelul Kadletz (ceh!), trimite o telegramă 
generalului francez Janin la 12 ianuarie 1920, 
comandantul tuturor trupelor aliate din Siberia, în 
care spune că Marele Cartier General Cehoslovac 

îi lasă pe români într-o poziție fără scăpare. Și 
asta o spune un colonel ceh, chiar dacă era 
comandant al trupelor române.

Rând pe rând, cad corpurile voluntarilor 
iugoslavi, polonezi, letoni, lituanieni, prinși și 
ambuscați de-a lungul retragerii. Cei 3000 de 
iugoslavi au fost înfrânți lângă Nijne-Udinsk, o 
parte au reușit să scape în retragere. 10000 de 
polonezi se retrag și ei, precedați de letoni și 
lituanieni, cele 50 de trenuri sunt prinse în 
ambuscade din trei părți, lipsite de cărbuni, apă și 
lemne, hărțuiți de partizani, pierderile sunt 
îngrozitoare. O parte din prizonieri sunt 
împușcați, alții spânzurați de-a lungul căii ferate 
și șoselei.

Revolta izbucnește la Irkutsk, iar 
generalul Kolceak este arestat de către 
cehoslovaci la Nijne-Udinsk unde social-
revoluționarii au pus mâna pe putere. Este predat 
la Irkutzk Consiliului Politic, iar mai târziu va fi 
executat de bolșevici. Gestul aliaților este 
inexplicabil.

Pe o iarnă cumplită, cu geruri de minus 45 
de grade, printre troiene ce mărginesc drumurile, 
se retrage ce a mai rămas din armata siberiană a 
lui Kolceak, condusă de viteazul general Kapel. 
Familiile lor degerate în sănii, femei și copii, 
urmărite de armata bolșevică și hărțuite de 
partizani, neputând să iasă de pe drum din cauza 
troienelor, un prohod de oameni disperați, 
flămânzi și degerați. Nu există decât două căi de 
retragere, șoseaua și calea ferată. Șoseaua este 
plină de ei, pe calea ferată nu mai este loc de 
trenurile voluntarilor cehoslovaci, polonezi, 
români și lituanieni. Numai trenul lui Kolceak a 
putut pleca până la Nijne-Udinsk unde a fost 
arestat.

Au mai rămas între 35000 și 40000 de 
oameni din armata de sute de mii de oameni, din 
care mare parte a trecut de partea bolșevicilor 
odată ce sorții s-au schimbat. Alții, zeci de mii, au 
căzut în luptă sau au fost luați prizonieri pentru a-
și sfârși zilele în minele și lagărele din Siberia. 
Mii, multe mii, au rămas înțepeniți de frig pe 
marginea șoselei transsiberiene. Supraviețuitorii 
se târăsc spre est, rebegiți de ger, flămânzi, 
hărțuiți de bandele roșii de partizani și urmăriți 
îndeaproape de Armata Roșie regulată.

Generalul Kapel aleargă călare de-a 
lungul coloanei, îmbărbătându-și oamenii, 
asigurând femeile și copii din sănii că sunt în 
siguranță, sănii trase de câte un căluț scheletic, 
restul fiind deja sacrificați și mâncați pe drum, 
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organizând detașamente de apărare pe flancuri. În 
final, generalul Kapel, eroul din luptele de pe 
Volga și din Urali, sosește lângă trenul blindat 
„Mărășești”, în mijlocul batalionului românesc 
cu același nume. Încearcă să descalece, dar nu 
mai poate. Medicinistul Cornel Danețiu îi dă 
ajutor și constată că generalul avea toată partea de 
jos înghețată, până la nivelul inferior al 
stomacului. Transportat la infirmerie, moare după 
câteva minute în mijlocul românilor. Ofensiva 
bolșevică se apropie de români, ultima trupă 
disciplinată care putea opune vreo rezistență.

Șeragul și Kuitun, bătăliile ultimei șanse
 
 Corpul român deținea spre pază sectorul 
Reșoti – Taișet – Zamzor – Suetiha – Razgon, 
având în linie două batalioane, „Horia” și 
„Mărășești”, o companie de pionieri, un escadron 
de lăncieri (cavaleriști), o companie de stat major 
și două trenuri blindate, cam 3000 de baionete. La 
Irkutzk staționa un batalion de rezervă și centrul 
de triere pentru voluntari. Întrebarea persistă: de 
ce românilor li s-a dat doar un sector intern, dar 
răspunsul  apare  ch iar  în  documente le 
comandamentului cehoslovac, care menționează 
că românii au fost până acum trupa pe care s-a 
putut conta cu încredere în cazul menținerii sau 

restabilirii ordinii interne împotriva partizanilor 
sau potențialelor revolte din orașele de 
garnizoană. Disciplina lor era admirată de 
localnici, care ezitau să se alăture unei revolte 
provocate de agitatori bolșevici în orașele de 
garn izoană  româneș t i .  Voicu  Ni țescu , 
comandantul român al corpului, menționează 
astfel de cazuri, când zvonurile unei revolte 
iminente ajungeau la ei, românii instalau 
mitralierele în punctele cruciale și ieșeau în 
patrule numeroase prin oraș, în pas cadențat, zi și 
noapte, și lucrurile se linișteau de la sine.

Iar acum, Armata Roșie se apropia de 
corpul românesc rămas în ariergardă. La sfârșitul 
lui ianuarie 1920, trenul blindat „Mărășești” 
românesc și „Kurganetz” cehoslovac, cedat 
românilor, sunt în gara Șeragul, împreună cu 
batalionul românesc „Mărășești”, escadronul de 
lăncieri, un detașament din compania de pionieri. 
Restul se află mai la răsărit, la Kuitun. La sudul 
căii ferate sunt mici avanposturi, două companii 
mai la vest, pe calea ferată și o alta pe direcția 
nord-estică a gării, pe o cărare ce leagă Șeragul cu 
șoseaua. La nord de gară, în satul Traktovaia, un 
batalion cehoslovac. Pozițiile sunt întărite de 
imensele troiene de zăpadă greu de trecut.

Spre Șeragul avansează diviziile 27 și 30 
din armata a 5-a bolșevică, fiecare cu câte 9 
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batalioane de infanterie, trei escadroane de 
cavalerie și ceva artilerie. Mai au un batalion de 
cale ferată și două trenuri blindate. Avangarda e 
formată din două regimente de câte trei batalioane 
fiecare, trei escadroane de cavalerie și cele două 
trenuri blindate, aproximativ 3000 de combatanți.  

La 3 februarie 1920, avangarda bolșevică 
ajunge cu capul coloanei la halta Azei, câțiva 
kilometri de Șeragul. Plutonierul Rus Crăciun 
este trimis în recunoaștere în pădure în fruntea 
unei patrule de călăreți din escadronul de lăncieri, 
pentru a supraveghea halta. Instalează un post de 
observație, dar decide să continue recunoașterea 
în fruntea a 11 lăncieri. Se împotmolesc în troiene 
și sunt surprinși de bolșevici. Patru dintre ei cad în 
luptă, restul sunt luați prizonieri și torturați pentru 
a da informații despre efectivele și dispunerea 
românilor. Plutonierul Rus Crăciun și camarazii 
săi refuză să vorbească și sunt spintecați de 
baionete. Primele jertfe ale românilor în lupta cu 
armata roșie regulată vor fi în curând răzbunate.

Se lasă noaptea de 3 spre 4 februarie 1920 
peste gara Șeragul. Majoritatea soldaților se 
adăpostesc în vagoanele trenurilor blindate 
pentru a se încălzi și proteja de mușcătura gerului 
pe lângă sobele de tinichea. Într-unul dintre 
vagoane, sergentul Hodiș tărăgăna din fluier un 
cântec din Bihor, când primele gloanțe încep să 
șuiere. Santinela de lângă vagon, Alexandru 
Hopșitar, cade fulgerat.

Bolșevicii s-au strecurat în cursul nopții 
pe șosea până la satul Traktovaia, de unde 
cehoslovacii s-au retras fără să-i anunțe pe 
români, descoperindu-le flancul drept și îi atacă 
pe români prin surprindere, siguri de victorie. Dar 
românii reacționează rapid. Coboară de-a valma 
din vagoane, de la căldura relativă a sobelor de 
tinichea, împrăștiindu-se în lanțuri de trăgători, 
sub comanda autoritară a ofițerilor. Grindini de 
gloanțe se întretaie deasupra troienelor înghețate. 
Trăgătorii români formează un semicerc de fier și 
foc în fața inamicului.
 „Când de pe linia avanposturilor se auzi 
repetat: Pe ei, feciori!..., linia voluntarilor se 
ridică în strigăte nebune și năvăli înainte. Mâinile 
s-au ferecat pe arme și omul cu baioneta sunt 
dintr-o bucată. (...) ... voluntarii trec totuși 
nestăviliți înainte peste linia de unde îi 
împroșcase focul și plumbul. Pete mari de sânge 
murdăresc albul zăpezii alături de cadavre 
aproape înghețate, iar drumul de retragere al 
inamicului e semănat cu arme și cu luptători 
bolșevici muribunzi.” (Elie Bufnea - Cruciați, 

tirani și bandiți)
Ordin de zi pe unitate: „Neluând în seamă 
situația foarte complicată care s-a creat prin 
faptul că o unitate aliată fără prevenire a părăsit 
poziția de pe flancul drept al ordinii de luptă (reg 
12 cehoslovac) în acțiuni de noapte, unitățile de 
mai sus și-au îndeplinit tema de luptă dată lor, 
ireproșabil și cauzând bolșevicilor pierderi 
foarte serioase, în deplină ordine s-au întors în 
eșaloane, la gara Kuitun, unde din nou au avut 
parte de luptă.” 

Într-adevăr, lupta a continuat la Kuitun, 
prin poienile din taigaua de la sud de calea ferată 
și de-a lungul acesteia, iar aici au intrat în acțiune 
tunurile și mitralierele de pe trenurile blindate 
„Horia”, „Mărășești” și „Kurganetz”. După 
respingerea cu pierderi grele a bolșevicilor, 
românii aruncă în aer uzina de apă, cantoanele, 
semafoarele, calea ferată pe o distanță 
apreciabilă, incendiază sutele de vagoane 
părăsite, apoi se retrag spre est după o victorie 
deplină.

În ziua următoare, un grup de bolșevici 
încearcă să se apropie fluturând steaguri albe. 
Sunt goniți cu mitralierele, dar insistă, trimițând 
doi delegați pentru armistițiu. Colonelul Kadletz, 
un ceh ajuns prin forța împrejurărilor să comande 
câteva mii de soldați români, a ajuns mai român 
decât mulți alți români. Delegaților bolșevici care 
cereau armistițiu, le-a răspuns ferm: „Legiunea 
Română de Voluntari Transilvăneni - Bucovineni 
este parte integrantă a armatei regale române, cu 
care după câte știm, sunteți în stare de război. În 
această situație, noi, aici în Siberia, nu înțelegem 
să încheiem cu dvs nici un fel de armistițiu, pentru 
că nu vrem să jignim trupele românești care luptă 
pe linia Nistrului! Adresați-vă pentru armistițiu 
cehoslovacilor!”

Și i-a expediat la Statul Major Cehoslovac 
al diviziei a III-a, singura rămasă mai în urmă, în 
gara Zima. Armistițiul se încheie și prevede o 
distanță minimă de 50 de kilometri între 
voluntarii care se retrag și bolșevicii care 
avansează, iar voluntarii se vor abține de la 
distrugeri asupra căii ferate. La  vreme aceea, 
generalul Janin, comandantul suprem al trupelor 
aliate din Siberia, telegrafia să întrebe dacă mai 
există trupele române!

Cum era firesc, voluntarii români au fost 
păstrați în ariergardă până la sosirea în 
Transbaikalia, de acolo la Vladivostok. Era 
normal, realizaseră ceea ce nu au reușit 35000 de 
cehoslovaci, 10000 de polonezi sau alte trupe. 
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Trei mii de români au respins două divizii 
bolșevice silindu-le să ceară armistițiu, câștigând 
astfel calea liberă pentru întreg corpul de 
voluntari aliat, precum și respectul tuturor 
aliaților, chiar și pe cel al inamicilor.

De la Vladivostok, românii au fost 
îmbarcați în două transatlantice, „Tras-os-
Montes” și „Huntsgreen”, la 26 mai 1920, după ce 
au incendiat trenurile blindate pentru a nu le lăsa 
în mâinile bolșevicilor. Lăsau în urmă ani de 
lagăr, de chinuri, de lupte, dar și de încredere și 
speranță. Iar la sosirea în Constanța, nu este de 
mirare că mulți au sărutat pământul sfânt al patriei 
pentru care au luptat și de care au fost despărțiți, 
unii mai bine de șase ani. Au plecat din imperiul 
austro-ungar și s-au întors în România Mare, cu 
gândul datoriei împlinite pentru neam și țară.

Elie Bufnea, un simplu erou român
 
 S-a născut în comuna Runc, județul Alba, 
la 22 august 1896. În decembrie 1914 trece în 
România pentru a nu fi încorporat în armata 
austro-ungară. Aici se înscrie voluntar în armata 
română, după ce România intră în război, în 
regimentul 13 Dorobanți, în cadrul căruia luptă în 
cumplitele bătălii de apărare din Moldova verii 
lui 1917. După pacea de la Buftea-București se 
hotărăște să plece în Siberia, la Corpul 
Voluntarilor Români de acolo. Pleacă incognito, 
deghizat, alături de ofițerii români Ion Centea, 
Laurențiu Teglaru, Ilie Lana, Cornel Cosmuța și 
Augustin Seleș. După nenumărate peripeții, 
reușește să ajungă la voluntarii români, alături de 
care trăiește drama și eroismul epopeii lor în 
ținuturile îndepărtate și înghețate ale Siberiei.

Amintirile lui din această perioadă vor fi 
publicate, împreună cu alte cărți și studii, în 
perioada interbelică, atunci când a profesat ca 
avocat. Pentru faptele și scrierile sale va fi 
„răsplătit” de regimul comunist împotriva căruia 
luptase cu șase ani de închisoare, petrecuți la 

Jilava, Aiud și canalul Dunăre - Marea Neagră, 
între anii 1948-1955. A murit la 26 martie 1987.

Meritul său, pe lângă ceea ce a făcut 
pentru România Mare, a fost și faptul că a păstrat 
numeroase fotografii, jurnale de operații, hărți 
originale din timpul acestei campanii unice în 
istoriografia noastră, inclusiv un tabel cu membrii 
Casei Voluntarilor, formată din foștii camarazi ce 
au luptat acolo, la mii de kilometri de Țara Mamă. 
Mai mult, a scris despre asta, a scris mult, deși știa 
că scrierile sale nu vor putea fi publicate prea 
curând, atâta vreme cât va dura regimul comunist. 
Dar știa că vor fi publicate și vor fi aduse la 
cunoștința românilor, de aceea le-a lăsat în 
păstrare Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Și 
au fost publicate, dar abia în 2010. (N.r.: Dee către 
Editura Marist din Baia Mare, al cărui director 
este autorul prezentului articol. A se vedea 
bibliografia.)

Noi, românii, am mâncat coliva multor 
imperii, spunea cineva. Și am mâncat și coliva 
imperiului comunist, chiar dacă cu sânge și 
lacrimi. Iar meritul marilor eroi a fost acela că ei 
au știut că românii vor trece și vor învinge și 
imperiul comunist ce-și lăsase aripa grea asupra 
României. Au avut încredere în poporul român, în 
puterea sa de renaștere dovedită de-a lungul 
secolelor. Și de aceea au vrut să lase mărturii, și 
le-au scris și ni le-au transmis de dincolo de 
mormânt, dovezi ale luptei noastre perpetue 
pentru neam și țară. Au crezut în noi, au crezut că 
vom învinge, prin rezistența noastră, și hidra 
comunistă, vom trăi ca neam și dincolo de 
ideologia lui Lenin ce se dorea a fi realizarea 
supremă a omenirii. Și să știm ce au făcut românii, 
în ciuda minciunilor și dezinformărilor care ne-au 
marcat și încă ne marchează existența. Ei și-au 
făcut datoria, ne-au lăsat mărturiile. Întrebarea 
este, ce vom face noi? Le vom cunoaște? Poate, de 
acest răspuns depinde soarta generațiilor 
următoare.

Elie Bufnea, Cruciați, tirani și bandiți, vol. I, În Rusia sovietelor, editura Marist, 2008
Elie Bufnea, Cruciați, tirani și bandiți, vol. II, În Siberia lui Kolceak, editura Marist, 2008
Simion Ghișa, Luptele românilor cu bolșevicii în Siberia, 1918 – 1920, editura Marist, 2009
Ioana Rustoiu și colectiv, Corpul Voluntarilor Români din Siberia, 1918-1920, album de fotografii, 
editura Marist, 2010
Elie Bufnea, Revoluția de eliberare națională a Transilvaniei, Unirea (1914 – 1918), editura Marist, 2010
Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului 
(1916 – 1919), editura Aeternitas, 2003
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         an Halippa s-a născut la 1 august 1883 în 
satul Cubolta, județul Soroca, Basarabia, și a 
murit la 30 aprilie 1979 la București. Școala 
primară o face în satul de baștină, cu învățătorul 
George Bîrcă, care deși era român, trebuia să-i 
învețe pe copii în limba rusă, deoarece limba 
maternă nu era admisă în școală.

Pan Halippa deprinde însă limba română 
în familie. Urmează Seminarul Teologic, mai 
întâi la Edineț, apoi la Chișinău, cu predare în 
limba rusă, dar unde învață pe lângă greacă și 
latină, limbile moderne, germana și franceza. 
Atunci când se pregătea să dea examenele la 
școala din Edineț, l-a avut ca preparator pe fratele 
său mai mare, savantul și severul pedagog Ion 
Halippa.
 Spre regretul întregii familii și al 

consătenilor, Pan Halippa abandonează cariera 
duhovnicească și pleacă la Dorhat, azi Tartu, 
unde se înscrie la Facultatea de fizică și 
matematică, pe care-o întrerupe din cauza 
Revoluției ruse din 1905. Student în anul trei, Pan 
Halippa aderă la greva generală a studenților din 
Rusia și pleacă la Moscova, pentru a participa la 
Congresul Uniunii Țăranilor din întreaga Rusie. 
Este arestat și închis la Batîrca, după care este 
expediat în Basarabia.
 Anul 1906 a fost unul de cotitură în viața 
lui Pan Halippa, el participând la întrunirile unor 
cercuri clandestine de intelectuali patrioți. În 
această perioadă, ajunge la concluzia că nu este 
destul să se pună problema răsturnării țarismului, 
ci este nevoie, în primul rând, să fie unite toate 
forțele fizice și spirituale întru prosperarea 
Neamului, lucru care începe să se prefigureze 
odată cu venirea lui Stere la Chișinău, în 1906, 
când înființează prima gazetă în limba română, 
Basarabia. În jurul acesteia s-a creat un nucleu de 
publiciști, între care și Pan Halippa, care, pe 
parcursul anilor, a păstrat vie flacăra demnității 
naționale. Până la urmă, datorită radicalismului 
impus în redacție de Halippa și Vuitu, care erau 
socialiști revoluționari, revista este suspendată, 
în martie 1907, dar, în ultimul ei număr, Halippa 
publică imnul deșteptării naționale: „Deșteaptă-
te române, din somnul cel de moarte.”
 Peste scurt timp, apare Viața Basarabiei, 
Pan Halippa participând la redactarea primelor 
șase numere, alături de Alexie Nour. După 
dispariția și a acestei reviste, a primit cu bucurie 
propunerea lui N. Alexandri de a traduce din rusă 
în românește opera lui Tolstoi. Pentru aceasta 
pleacă împreună, în toamna anului 1908, în 
România, vizitând Bucureștii și Iașii și 
înscriindu-se până la urmă la Facultatea de Litere 
și Filosofie a Universității din capitala Moldovei, 
pentru a se specializa în practica lingvistică 
română atât de necesară la traducerea lui Tolstoi. 
Aici, îi are ca profesori pe A. Xenopol, P. 
Rîșcanu, Matei Cantacuzino, A. Philippide, G. 

135	de	ani	de	la	nașterea	lui	Pantelimon	Halippa,
poet	și	publicist,	om	politic,	unul	din	făuritorii

Unirii	Basarabiei	cu	România

Ing.	Mircea	PÎRLEA
				Biblioteca	Judeţeană	Satu	Mare

P
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Ibrăileanu și C. Stere.
 Revine la Chișinău și publică împreună cu 
N. Alexandri, cu apariție de două ori pe lună, 
revista Cuvânt moldovenesc, la începutul anului 
1914. Halippa publică sub același titlu și o gazetă 
săptămânală. Prin intermediul celor două 
publicații, Pan Halippa adună în jurul lui tot mai 
mulți admiratori și adepți, care vor constitui mai 
târziu oamenii cu care se va întemeia, la 17 martie 
1917, Partidul Național Moldovenesc, care va 
deveni motorul renașterii naționale, după cum 
precizează marele istoric și om politic care a fost 
I. Inculeț. După cum reiese din memoriile lui V. 
Haneș, incluse în volumul Scriitori basarabeni, 
ediția din 1942, Halippa, care era secretarul 
partidului, președinte activ fiind Pavel Gore, iar 
vicepreședinte V. Herța, a desfășurat o fructuoasă 
activitate.
 La Congresul preoțesc, care s-a ținut la 
Chișinău în primăvara lui 1917, Pan Halippa este 
delegat din partea noului Partid Național 
Moldovenesc. Aici el propune autonomia 
Basarabiei, lucru care se aprobă cu entuziasm. În 
continuare, participă la Congresul învățătorilor 
(7-10 mai), la Congresul cooperatorilor (21-24 
mai) și la Congresul moldovenesc ostășesc (20 
octombrie). La toate aceste congrese se votează 
autonomia Basarabiei.
 Pan Halippa participă la Congresul 
țăranilor din întreaga Rusie, iar împreună cu încă 
15 delegați pleacă, în iulie 1917, la Petrograd, 
unde ia legătura cu guvernul Cherenschi și pune 
problema naționalizării învățământului, pentru 
ca anul școlar 1917 – 1918 să fie făcut în limba 
română. Negăsind înțelegere la Cherenschi, au 
fost contactați Troțki și Lenin, după cum afirmă 
Halippa în Cuvântul meu la magnetofonul 
Academiei în ziua de 6 martie 1973, care au dat 
formula : „Procedați cum vă dictează conștiința 
națională și interesul politic, dar hotărârea să fie 
luată prin Sfatul Țării”. Ulterior, bolșevicii s-au 
dezis de promisiunea făcută, inventând noi 
lozinci dezavantajoase Basarabiei. Totuși, în 
contextul  Revoluț iei  ruseșt i  din 1917, 
basarabenii și-au întocmit o cameră legislativă 
proprie, sub denumirea de Sfatul Țării, 
deschiderea ei făcându-se la 21 octombrie 1917, 
orele 10. La orele 20, după dezbateri îndelungate 
și furtunoase, la care au participat cu fervoare 
Pantelimon Halippa și I. Pehlivan, s-a votat 
autonomia Basarabiei, care a existat până la 24 
ianuarie 1918, ziua în care se aniversa Unirea 
Principatelor, când se declară independența.

 Pan Halippa a fost deputat de Soroca, 
vicepreședinte și președinte al Sfatului Țării în 
1918, ministru în mai multe rânduri, șeful 
Partidului Național Țărănesc din Basarabia. C. 
Stere, Octavian Goga sau Nicolae Iorga aveau o 
părere foarte bună despre el și rolul jucat în 
procesul Unirii din 1918 și după aceea, în cadrul 
României Mari. Academia Română îl primește la 
15 octombrie 1918, ca membru corespondent, 
rămânând în această calitate și pe timpul 
României socialiste.
 În 1950 însă, regimul comunist îl 
arestează și este închis timp de 2 ani la 
închisoarea din Sighet, pentru ca în 1952 să fie 
predat Uniunii Sovietice, unde este condamnat de 
către un tribunal militar la 25 de ani de muncă 
silnică în Siberia, învinuindu-l că a fost trădător al 
țării sovietice. După trei ani de lagăre siberiene 
este amnistiat și se întoarce în România, unde este 
aruncat din nou în închisoare, la Gherla, pentru 
încă 2 ani. Vitregiile sorții nu-s în stare însă să-i 
zdruncine temeliile.

Moștenirea literară a lui Pan Halippa este 
la fel de importantă ca și moștenirea politică. Ea 
cuprinde peste 280 de poezii și traduceri, o 
sumedenie de schițe și memorii, dar în volum a 
reușit să publice doar Flori de pârloagă, tipărit în 
1921 la Iași și prefațat elogios de Mihail 
Sadoveanu. Această modestă carte e o mărturisire 
că Basarabia, câștigând un om politic, a pierdut 
un poet. A mai pregătit două volume de versuri: 
Cântare omului și Pământul nădejdilor mele. 
Prima plachetă a fost distrusă, la tipografie, în 
timpul unui bombardament, iar cea de-a doua a 
fost surprinsă de armatele sovietice în 1940, într-
o tipografie din Chișinău. Poezia lui Pan Halippa 
se află sub zodia morală a datoriei față de țară, de 
pământul străbun al Basarabiei, repetând o serie 
de teme și obsesii, tipice liricii vindicative și 
profetice, atât de strălucit ilustrate de Goga. 
Versurile din Flori de pârloagă au o expresie 
autentică a suferinței, fără să fie însă produsul 
unei originalități artistice pe măsură. Poetul este 
profetul care cântă jalea mulțimilor și care anunță 
deșteptarea iminentă și prefacerea absolut 
obligatorie în plan istoric. Altfel spus, poezia lui 
Pan Halippa are o aură, o undă de tulburare 
născută dintr-o notă de implicare în suferința 
colectivă a mulțimilor.

Mar i i  c r i t ic i  l -au  in terpre ta t  pe 
Pantelimon Halippa în mod diferit: dacă George 
Călinescu găsește simpatică la el vorbirea apăsată 
ca la basarabeni în genere, „care sună pentru 
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urechile noastre de azi cum trebuie să răsune 
pentru francezi franțuzeasca canadienilor” 
(Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent, ediția a II-a, p. 941), dacă pentru Eugen 
Lovinescu reprezintă  doar  „dovezi  de 
continuitate culturală românească într-o epocă de 
înstrăinare” (Istoria l i teraturii  române 
contemporane, 1989, p. 68-69), pentru Nicolae 
Iorga e un „vechi scriitor sincer într-o formă 
naivă, dar bun traducător din rusește” (Istoria 
literaturii românești contemporane, 1985, p. 
280).

Cele mai rezistente sunt poeziile sale de 
inspirație religioasă, care se înscriu organic în 
a lb i a  p ro fe t i smu lu i ,  m i s t i c i smu lu i  ș i 
rusticismului basarabean, conturată pregnant în 
creația lui Alexie Mateevici, Tudose Roman, 

Magda Isanos, Nicolai Costenco. Mesianismul 
său este tunător, incendiar, fantoma christică fiind 
nu doar mântuitoare, ci și incitatoare la acțiuni 
sociale și etice revendicative. Miezul de noapte 
este un timp zero, reîncepător de istorie. În 2001 
apare la Chișinău volumul Publicistică.

Lucrări de referință : Basarabia sub 
împăratul Alexandru I (1812 – 1825), Chișinău, 
1914; Flori de pârloagă (1912 – 1920), pref. de 
Mihail Sadoveanu, 1921; O cuvântare ținută în 
Parlamentul țării, București, 1924; Soia. Sfaturi 
pentru țărani, Chișinău, 1939; Pământul 
nădejdilor mele, Chișinău, 1940; Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, Chișinău, 1939; Muncă și 
învățătură, Chișinău, 1940; Basarabia. Schiță 
geografică, Chișinău, f.a.

1. Cimpoi, Mihai – Istoria literaturii române din Basarabia, Editura Litera Internațional, București – Chișinău, 

2003

2. * * * * * * - Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și cultura românească de-a lungul timpului, 

Volumul II, G – O, Editura Geneze, București, 2000
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Cu	drag	și	dor	de	Basarabia	și	Bucovina.
In	memoriam	Ovidiu	Suciu

Dr.	Daniela	BĂLU

   ăruindu-și o mare parte din viață cetății 
Sătmarului, mai ales pe tărâmul vieții culturale, 
renumitul și regretatul om de cultură Ovidiu 
Suciu (se împlinesc în 31 martie 3 ani de la 
trecerea sa la cele veșnice), avea un adevărat cult 
față de frații noștri din ținuturile pierdute, 
Basarabia și Bucovina, unde, încă înainte de anul 
1989, făcea „trafic” cu folclor tradițional 
românesc din Țara Oașului, Sătmar și Codru, cu 
scrieri și cărți românești, exportând dorul de 
acasă spre dorul infinit și dureros din sufletele 
românilor basarabeni și bucovineni. Deseori a 
călătorit în Republica Moldova și Ucraina, fiind 
întotdeauna însoțit în drumurile sale de trăirile 
unui veritabil patriotism, de tradițiile și valorile 
identitare pe care le promova cu o pasiune 
năvalnică, ce părea nemuritoare, și care s-au stins 
doar atunci când a părăsit această lume...

Durerea sfârtecării neamului românesc și-
a exprimat-o deseori prin mărturisiri  molcome 
sau aprige, pornite din dorința imensă de a-și 
ajuta frații basarabeni și bucovineni, pentru care a 
făcut atât cât i-a stat în putere, sprijinindu-i de 
nenumărate ori, deschizându-și mereu ușa casei 
atunci când aceștia veneau în România, bătând 
chiar el la uși de „case mari”  cerând  ajutoare 
pentru invalizii de război, văduvele și copiii din 
Transnistria (a făcut în acest sens numeroase 
apeluri prin intermediul televiziunii Samtel, dar, 
spre marea sa dezamăgire, nimeni n-a răspuns, 
nimeni n-a dorit să ajute familiile unor „eroi 
căzuți la granița de Răsărit a României Mari”)!

Legătura dintre Ovidiu Suciu, Basarabia 
și Bucovina, ce și cât a făcut pentru românii din 
aceste teritorii, ce și-a dorit să facă dar n-a izbutit, 
ce oameni de omenie și ce personalități a 
cunoscut acolo, ni le destăinuie pe toate în cartea 
sa Românii dincolo de sârma ghimpată, publicată 
în anul 1999 la Editura Solstițiu, dedicată „celor 

căzuți pentru granița de Est a României și 
celor care luptă pentru reîntregirea Țării în 
dreptele hotare” (Ovidiu Suciu, Românii 
dincolo de sârma ghimpată, p.3).

Titlul articolului meu, Cu drag și dor de 
Basarabia și Bucovina, l-am „furat” din rândurile 
ce prefațează cartea, dar știu sigur că domnul 
Suciu nu s-ar fi supărat, nu m-ar fi acuzat de furt 
intelectual, și am această certitudine datorită 
anilor în care, pornind de la o relație normală de 
colaborare profesională, am ajuns la o relație de 

D

 ”Trecută prin foc şi prin sabie,
Furată, trădată mereu, 

Eşti floare de dor, Basarabie,
Eşti lacrima neamului meu!” 

(Dumitru Matcovschi)
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amiciție care însemna ore întregi de dialog, idei 
sau atitudini împărtășite ori, dimpotrivă, 
divergente, discuții despre cărți sau reviste 
împrumutate și apoi disecate, și câte și mai câte... 
până într-o zi... acea zi în care domnul Suciu n-a 
mai venit...! 

Mă vizita la muzeu zilnic, rareori trecea 
câte o zi fără să ne întâlnim, mereu îmi povestea 
despre proiectele în care e implicat, ce scrie, cu ce 
personalități s-a mai întâlnit, corespondează sau 
vorbește la telefon (îmi amintesc acum doar 
câteva nume: Gheorghe Zamfir, Dumitru Fărcaș, 
Mihai Bandac, Vasile Pop Negreșteanu), cine și 
de ce l-a dezamăgit, fiind revoltat și supărat, tot 
mai mult în ultima vreme, din cauza neputinței 
politicienilor de a face bine acestui popor. 

Deseori îmi oferea cu generozitate 
informații despre Oașul care-l fermecase, 
fotografii, manuscrise pe teme etnologice, și, 
indiferent de subiectul discuției noastre, 
întotdeauna, dar absolut întotdeauna îmi povestea 
de fiica sa, Răzvana, pe care o adora! Multe s-ar 
mai putea scrie despre Ovidiu Suciu după o  
activitate culturală atât de rodnică, dar acum și 
aici, în anul în care aniversăm 100 de ani de la 
Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România, în 
anul Centenarului Marii Uniri, consider că 
trebuie să ne amintim mai ales de modul în care 
Ovidiu Suciu  s-a implicat concret  în a-și sprijini 
frații de „dincolo de sârma ghimpată”, chiar și în 

calitatea pe care a avut-o, de vicepreședinte al 
Filialei Satu Mare a „Asociației Culturale Pro 
Basarabia și Bucovina”.

Ca ziarist la Gazeta de Nord-Vest, 
publicase în serial reportaje realizate în  
Basarabia, pe care a străbătut-o „din Soroca până 
la gurile Bugului” (Ovidiu Suciu, Românii 
dincolo de sârma ghimpată, p.6), tocmai pentru a 
atrage atenția și a face cunoscute gravele 
probleme ale românilor de acolo, provocate de 
războiul din Transnistria, dar mai ales asupra 
politicii de deznaționalizare: „nefasta ocupație 
sovietică le-a falsificat celor de dincolo istoria, 
limba, dar – ce e mai grav – le-a mutilat sufletul, 
conștiința și gândirea. Li s-a inoculat ideea că 
românii sunt fasciști – cei mai mari dușmani ai 
lor. Cât de români mai puteau rămâne basarabenii 
și bucovinenii după asemenea perfide și malefice 
tratamente. Ei și-au pierdut, astfel, încrederea și 
credința. S-au săturat de fratele mai mare; au dorit 
să fie independenți. Dar cât de independenți pot 
fi, când noii lor conducători au fost creați, 
crescuți și răsfățați la școala Moscovei, iar gazul 
și curentul electric tot din Federația Rusă vin!” 
(p.4).

Citind aceste rânduri mi-am amintit 
relatarea recentă făcută de prof.univ.dr. 
Constantin Ungureanu (cercetător științific, 
coordonator al Institutului de Istorie al Academiei 
de Științe din Republica Moldova, Chișinău), la 
simpozionul organizat la Tășnad în 23 martie a.c., 
„Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România. 
Pași spre Marea Unire. Contexte cultural-
istorice”. Acesta spunea că, la ora de istorie, elevii 
din Republica Moldova învățau două trimestre 
despre Africa, iar despre România în manual scria 
un singur rând: „țară aflată la granița cu Uniunea 
Sovietică”!

Îndepărtarea de țara – mamă, cultivarea 
unor puternice sentimente antiromânești a fost 
surprinsă și relatată de Ovidiu Suciu care, luând 
parte la o manifestație patriotică ce avusese loc la 
Chișinău în 1996, la statuia lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt, a fost surprins de faptul că studenții români 
nu erau prezenți la adunare. Invitat de Valeriu 
Matei (șeful comisiei de cercetare a consecințelor 
tratatului Ribbentrop-Molotov, președintele 
filialei Basarabia a „Asociației Culturale Pro 
Basarabia și Bucovina”) la Ambasada României 
din Chișinău, Ovidiu Suciu a întrebat de ce nu au 
participat studenții la marșul unionist, deși 
coloana a trecut chiar prin fața Universității, și 
mii de cetățeni strigau „Unire!” sau „Snegur nu 
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uita: Basarabia nu-i a ta!”. Răspunsul a venit 
rapid: „o mare parte din studenți sunt fii de 
președinți de colhozuri, de primari, altă parte sunt 
copii ai unor cadre didactice și ai altor 
funcționari, care și-ar putea pierde slujbele în caz 
că. . .  Cei lal ț i  vor  Unirea,  dar  s-o facă 
altcineva...”(p.5).

Un răspuns pragmatic l-a primit de la 
academicianul Ilie Untilă, într-o conversație 
avută alături de celebrii poeți unioniști Valeriu 
Matei, Grigore Vieru și Gh. Vodă: „mai șădeț bre, 
poiețâlor, ghinișor, cu Unirea, că spărieți țăranii! 
... Sacu care-i gol nu stă-n chișoare! ...Treburile a 
sî meargî mai ghini în România. Și când o să 
meargî mai ghini, apoi sî videț că nu numa 
basarabenii, ci șî rușii din Moldova o sî vre 
Unirea cu România!”( Ovidiu Suciu, Românii 
dincolo de sârma ghimpată, p.5). Astăzi, în anul 
Centenarului Marii Uniri, ce-am putea să-i 
transmitem domnului academician, plecat și el în 
lumea de dincolo? doar că... tot așteptăm ca 
treburile sî meargî mai ghini!

Puternicele sentimente ce le avea Ovidiu 
Suciu față de basarabeni transpar cu sensibilitate 
în rândurile prin care își destăinuia legătura sa cu  
Basarabia, copilăria petrecându-și-o pe malul  
Nistrului, unde tatăl său a fost notar. „De-acolo 
am și primele amintiri: lanurile bogate de grâu, 
merii încărcați cu roadă, strugurii îndemnători și 
agresivi, munții de hărbuji (lubeniță), oamenii 
calzi și blânzi, ce dormeau pe cutior (cuptor), cât 
și conștiința (formată în familia mea) că dincolo 
de Prut e un colț de aur de țară, că frații noștri 
basarabeni trebuie să revină la Patria Mamă...” 
(p.7).

Parcurgând capitolele cărții Românii 
dincolo de sârma ghimpată, numele date de autor 
stârnesc dorința de a le citi, de a afla cât mai multe 
despre românii uitați de cei mai mulți dintre 
români, în acei ani ai sovietizării și separării 
statale impuse de nedrepte hotărâri politice: Cel 
mai greu pe lume este să fii român în Bucovina; 
Bucovina „Trecută prin foc și prin sabie, furată, 
trădată mereu”; Bucovina – copil ostatec; 
Basarabia  - Floare de dor, lacrima neamului 
meu; Bucovina răstignită; Nesfârșitul „Drum al 
Crucii”; De ziua Unirii Basarabia sângerează; 
Limba noastră (cea română); Basarabia – 
însemnări triste despre adevăruri fierbinți; 
Basarabia este rima Transilvaniei din alt colț de 
țară.

Cartea conține și numeroase interviuri 

luate de dl. Ovidiu Suciu unor personalități din 
Basarabia și Bucovina, precum celebrul poet 
Dumitru Matcovschi, Alexandru Usatiuc Bulgăr, 
Nina Ilașcu, Valeriu Matei, Aureliu Busuioc, 
Vasile Tărâțeanu, Victor Beșliu, Mihai Prepeliță, 
academicienii Eugen Grebenicov, Ilie Untilă, și 
mulți alții.

Care era starea de spirit a românilor de 
dincolo de Prut, realitățile și dificultățile cu care  
se confruntau, rolul deosebit de important al 
intelectualilor și sacrificiile făcute de aceștia, ni le 
descrie Ovidiu Suciu în capitolul intitulat Cruce 
lângă cruce pe frontieră. În luna decembrie 1991, 
dl. Suciu  participa la consfătuirea națională a 
„Asociației Pro Basarabia și Bucovina”, care a 
avut loc la Alba Iulia, fiind invitați și români din 
Republica Moldova și Ucraina. În cuvântul său, 
scriitorul basarabean Aureliu Busuioc spunea: „O 
bună parte a scriitorilor din Basarabia provin din 
Cernăuți și Herța... Basarabia și Bucovina n-au 
dormit niciodată. La Congresul din `65 s-a pus 
pentru prima dată problema alfabetului latin...  
Revoluția a început mai apoi tot datorită 
scriitorilor neastâmpărați... Au venit tinerii dar 
„artileria grea” din `65 a săpat gropi pentru unii. 
Nu s-a tăcut nici atunci...”(p.30).

La întâlnirea de la Alba Iulia, Ioan Rotaru, 
din satul Poeni, Bucovina, mărturisea cu durere 
că „în acel sat românesc există doar școală în 
limba rusă. Bustul lui Asachi din fața școlii a 
dispărut...Toți conducătorii de raion erau ruși. 
Satul Tîrțeni a devenit Țvaterca, apoi a fost șters 
de pe hartă... Doar în două sate din Herța s-au 
păstrat denumiri românești; restul au fost 
rebotezate în rusește. La facultatea de filologie de 
la Cernăuți sunt doar 4 la sută români, iar la 
medicină 1 la sută. A fost desființat raionul Herța 
(avea prea mulți români), fiind numit Hlibovsca. 
Mă veți întreba: dar ce faceți voi acolo?... 
Arborăm tricolorul sub amenințări de zi și noapte. 
E foarte greu să fii român acolo!”(p.30).

Poetul Vasile Levițchi prezenta și el 
situația românilor: ”noi suntem mai mulți în 
Bucovina, fiindcă datele statistice au fost 
falsificate... Pe Siret există o salbă de sate 
românești. Herța n-a fost niciodată la țar, nici la 
kaizer. Vitalitatea noastră constă în aceea că  mai 
suntem. Când a venit tăvălugul istoriei aveam 19 
ani. Am văzut cu ochii mei cât sânge românesc 
a curs acolo pentru înverșunarea de a rămâne 
români. Ar trebui să punem cruce lângă cruce 
pe frontieră. Noi n-am plecat nicăieri, noi am 
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rămas ai țării. Noi trebuie să fim împreună. 
Noi n-am emigrat. Unde suntem, acolo vom fi, 
înstrăinați, însă fără voia noastră... Ucrainenii 
ne-au divizat și prin aceea că au spus că în 
Bucovina există două limbi: moldovenească și 
română. Era o vreme când credeam că ne vom 
prăpădi cu toții. Ne-am trezit acum. Oameni mai 
sunt – cărți nu avem (ne-au fost arse, distruse de 
ucraineni!). Bucovina e una – românească!” 
(p.29).

Extraordinar de emoționante sunt aceste 
cuvinte, aceste trăiri în care durerea se împletește 
cu lupta și speranța, și nu poți să nu lăcrimezi sau 
nu poți să nu te revolți cel puțin în străfundul 
sufletului, când știi că și azi românii din Ucraina, 
din Bucovina, nu au dreptul la școli în limba 
r o m â n ă  ( d e c â t  f o a r t e  l i m i t a t ) ,  l e g i l e 
învățământului le sunt potrivnice, nu au manuale 
sau cărți în limba română, iar ceea ce facem noi 
pentru ei e mai mult decât nimic, dar e atât de 
puțin!

Domnul Ovidiu Suciu își exprima și el în 
cartea sa această neîmplinire: „închei aceste 
rânduri scrise despre românii de dincolo, cu 
sentimentul că, încă, facem prea puțin pentru ei. Îi 
cunoaștem în fugă, ne gândim la ei din când în 
când și... ne vedem de ale noastre – poate, la fel de 
tulburi, la fel de incerte, dar cu aceeași dorință 

arzătoare de limpezire, cu convingerea că noi, toți 
ROMÂNII, avem dreptul de a fi noi înșine. Dar, 
vai, ne așteaptă un drum lung și greu. Vom ști să-l 
parcurgem?!...” (p.28).

Vă las pe dumneavoastră, cititorii revistei, 
să răspundeți la întrebare...

Este cu adevărat o minune faptul că după 
secole de interdicții, deznaționalizare, gulaguri și 
dictaturi potrivinice, românii din Basarabia și 
Bucovina mai vorbesc în limba maternă, se simt 
români, au conștiința apartenenței naționale 
(avem chiar la noi în județ exemplul negativ al 
asimilării etnicilor șvabi care nu-și mai vorbesc 
demult limba maternă), păstrându-și cultul față de 
strămoși și cinstindu-și eroii neamului. La 
Chișinău, la statuia lui Ștefan cel Mare, e un 
pelerinaj permanent, constata dl. Ovidiu Suciu 
într-una din vizitele sale. „Mereu sunt prezenți, 
acolo, români de pretutindeni. Cei de-un sânge și-
un neam înconjoară cu pioșenie statuia, cu flori și 
cu lacrimi, dar și cu nădejdi, cu speranța că acest 
sfârșit de mileniu le va aduce dreptatea, căci prea 
mari le-au fost jertfele, prea mari și grele 
deznădejdile, prea amare lacrimile ca toate 
acestea să nu rodească odată. Fie ca acest ODATĂ 
să răsară cât mai degrabă... Doamne, ajută-i pe 
români!” (p.28).

Despre viața religioasă a românilor 
ortodocși basarabeni, aflăm din interviul pe care 
IPS Petru Pădureanu, Mitropolitul Basarabiei, i l-
a acordat lui Ovidiu Suciu. Puterea politică din 
Republica Moldova era foarte deranjată de faptul 
că Mitropolia Basarabiei se afla în subordinea 
Patriarhului României, dar și de atitudinea 
unionistă a IPS Mitropolitul Petru. Acesta 
spunea: „Moldova este Mitropolia lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt… Avem dreptul nostru la existență 
și la apartenența noastră de biserica ortodoxă. 
Timp de cincizeci de ani am fost supuși sub 
călcâiul bisericii ortodoxe ruse. N-au făcut nimic 
pentru creștinii ortodocși din Basarabia. Nu s-a 
editat o carte, nu s-a editat un calendar în limba 
română .  To ț i  p reo ț i i  învă țau  t eo log ie 
rusească…Noi unirea bisericească, spiritual, am 
făcut-o și poate ei nu sunt vinovați fiindcă 50 de 
ani li s-a spus că nu sunt români. Prigoana mea a 
început tocmai pentru faptul că sunt român, și 
trebuie să fiu cu biserica mamă” (p.117).

IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, îi 
povestea lui Ovidiu Suciu despre ajutorul pe care 
l-au primit românii ortodocși prin anii 1988, 
1989, când Patriarhia Română le-a trimis mii și 
mii de cărți în limba română, pentru cele 900 de 
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biserici din Basarabia, iar Guvernul României i-a 
ajutat inclusiv financiar, în anii anteriori 
interviului (luat în 1995). Concluzia dialogului 
fiind aceea că „bucuria își face pași înainte – 
mărunți dar fermi”(p.117).

Numeroase sunt mărturisirile din cartea d-
lui Ovidiu Suciu, ce reamintesc drama românilor 
oglindită în celebrele versuri ,,Ţara mea de  
dincolo de Prut / Mi s-a dat porunca să te uit” 
(Nicolae Dabija), dramă ce l-a marcat existențial 
pe Ovidiu Suciu, „omul cu sufletul împărțit între 
două continente, iar reverberația durerilor 
sufletești a irumpt și s-a transmis nouă prin liantul 
indistructibil cu frații noștri de peste Prut. Este, 
dacă vreți, scriitorul care și-a ars vârful condeiului 
sub lumina lumânărilor, care de foarte multe ori în 
tot ceea ce a scris a exprimat un adevăr 
incontestabil – fără dualitate, adevăr care, pe unii 
dintre confrații scriitori i-a pus sub lumina 
umbrelor...”. Ovidiu Suciu a fost „mul durerilor 
Ardealului, care a suferit enorm de mult pentru 
nedreptățile făcute de cei care temporar au ocupat 
vremelnic  ș i  nejust i f icat  această  vatră 
românească” (Mircea Vac, directorul „Revistei 
Roua Cerului”, în „Miradoniz”,  revista Liceului 
Teoretic Negrești-Oaș, Serie nouă, An II (XVIII), 
nr.1 (26), ian. 2015, p.69).
 Românii dincolo de sârma ghimpată este o 
carte răvășitoare pentru cei ce au sufletul 
românesc, pentru cei ce au respect față de 
generația care a făurit Marea Unire, cel mai 
important eveniment din istoria neamului 
românesc. Ovidiu Suciu ne aduce, prin cartea sa, 
imagini ale Basarabiei și Bucovinei ce transced 
cuvintele, prin dramatismul realității trăite și 
simțite la fața locului. Știu că soția sa, doamna 
Maria Suciu, dorește să reediteze cartea, cu 
siguranță ca un gest - omagiu adus soțului său care 
i-a iubit atât de mult pe frații basarabeni și 
bucovineni. Anul Centenarului Marii Uniri este 
exact anul potrivit pentru o asemenea reeditare, și 
cred că se vor găsi fondurile necesare tipăririi și 
unei astfel de cărți...
 Când am aflat despre moartea domnului 
Ovidiu Suciu eram în Ucraina, chiar în satele 
românești, și, pentru că atunci nu i-am fost alături 
pe ultimul drum din această viață trecătoare... am 
să scriu acum gândurile mele de rămas bun, 
„furate” tot din cartea sa, dar care consider că sunt 
atât de potrivite! Pagina de final, scrisă de domnul 
Suciu, se intitulează Tragem o linie și facem o 
soresciană socoteală, în care își lua rămas bun de 

la un fiu al Basarabiei, Alexei Mare, un foarte bun 
prieten al său, pe care îl tot suna la telefon, dar, 
într-o zi, acesta nu i-a mai răspuns. „Ultima dată 
când l-am sunat mi-au răspuns la telefon niște 
studenți: mi-au spus că dl. Alexei nu mai este... 
Desigur Alexei are un loc rezervat în Rai, pe care-l 
merită. Pentru cauza și jertfele făcute, pentru 
omenia sa și dimensiunile umane nelimitate pe 
care le dovedea cu orice prilej. Fie-i țărâna 
ușoară! Nu știu câte păcate va fi săvârșit, dar 
faptele sale bune sunt, cum s-ar zice, cu carul. 
Îți mulțumim Alexei și iartă-ne tu pe noi, greșiților 
tăi. Mai, 1999 Ovidiu Suciu” (p.240).

Intenționam ca la finalul acestui articol in 
memoriam, să reamintesc cititorilor revistei Eroii 
Neamului versurile poeziei Basarabia, scrise de 
Dumitru Matcovschi, un simbol al mișcării de 
renaștere națională din Basarabia. Dar, pentru a fi 
încă o dată în consens cu cele spuse și scrise de 
domnul Ovidiu Suciu, am să închei cu o 
soresciană socoteală, care, consider eu, îl 
definește perfect:

Contabilitate – Marin Sorescu

Vine o vreme
Când trebuie să tragem sub noi
O linie neagră
Și să facem socoteala.

Câteva momente când era să fim fericiți,
Câteva momente când era să fim frumoși,
Câteva momente când era să fim geniali.
Ne-am întâlnit de câteva ori
Cu niște munți, cu niște copaci, cu niște ape
(Pe unde-or mai fi? Mai trăiesc?).
Toate acestea fac un viitor luminos -
Pe care l-am trăit.

O femeie pe care am iubit-o
Și cu aceeași femeie care nu ne-a iubit
Fac zero.

Un sfert de ani de studii
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,
A căror înțelepciune am eliminat-o treptat.

Și, în sfârșit, o soartă
Și cu încă o soartă (de unde-o mai fi ieșit?)
Fac două (Scriem una și ținem-una,
Poate, cine știe, există și viață de apoi).
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Personalități	basarabene	
care	au	făurit	România	Mare

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

      upă cum bine se știe, Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918 nu a venit de nicăieri și nu a fost 
un moment singular al acelui an de grație al 
românilor. Atunci, în 1918, au fost, de fapt, 3 Uniri, 
cea de la Alba Iulia, e adevărat că cea mai 
importantă și mai de amploare, nu a făcut altceva 
decât să le încununeze pe celalalte două, să le dea 
valoare și consistență. Din păcate, după 100 de ani 
de la acele momente magice ale românilor, doar 
actul de la Alba Iulia mai este în vigoare, doar 
ardelenii mai făcând parte și astăzi din România, 
basarabenii și bucovinenii nordici (ca să nu mai 
vorbim de Maramureșul Istoric, Banatul Sârbesc, 
Cadrilaterul și alte ținuturi locuite de neamul 
nostru) rămânând după al doilea război mondial în 
afara granițelor statului român.

Cu toate acestea, este de datoria noastră să 
evocăm, în acest an al Centenarului, faptele și 
jertfele celor ce au făcut România Mare, indiferent 
de unde și cum au acționat și, mai als, dacă reușita 
lor s-a păstrat peste generații. Și cum, în acest prim 
trimestru al „anului astral” al României sărbătorim 
cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, 
înfăptuită la 27 martie 1918, am considerat 
benefic, educativ și corect să aduc în atenția 
cititorilor revistei noastre personalități basarabene, 
poate mai puțin sau deloc cunoscute la noi, care au 
avut un rol important în acest proces. Așadar, mă 
voi referi în cele ce urmează la medicul Daniel 
Ciugureanu și la preotul Alexandru Baltaga, doi 
făuritori ai României Mari, dar și martiri ai 
neamului românesc, ale căror biografii, „povești”, 
le-am găsit/primit pe internet.

O statistică curioasă ne arată că din trei prim-
miniștri pe care i-a avut Republica Moldovenească 
în 1917-1918, doi au fost medici. Probabil, în acele 
vremuri tulburi, stăpânirea de sine mergea mână în 
mână cu reflexul profesional de a nu crea panică și 
de a încerca soluționarea celor mai dificile 
probleme. Unul dintre aceștia a fost Daniel 
Ciugureanu, cel care, chiar în zilele în care s-a 
decis Unirea cu România, inclusiv în 27 martie 
1918, îndeplinea această onorantă și grea funcție. 
Datele sale biografice nu sunt foarte generoase, 
însă, corelate cu ceea ce s-a întâmplat în acele zile, 
sunt sugestive:

Ciugureanu Daniel s-a născut la 09.XII.1885, 
în satul Șirăuți, jud. Hotin, în familia preotului 
Alexandru și al soției sale Ecaterina. Studiile le-a 
început la școala primară din sat, după care a urmat 
cursurile la un liceu din Bălți și Seminarul Teologic 
din Chișinău. În anul 1913 a absolvit Facultatea de 
Medicină a Universității din Kiev. A activat în 
calitate de medic la spitalele din Vorniceni (1913) 
și Hâncești (1914).

În mai 1912 a fost arestat de ohrana țaristă 
pentru activitate națională în cadrul Societății 
Deșteptarea din Kiev. Ca membru al Partidului 
Național Moldovenesc, în ianuarie 1918 este 
însărcinat cu formarea unui nou guvern, după 
demisionarea celui condus de P. Erhan. Moare în 
noaptea de 5/6.V.1950, în drum spre închisoarea 
Sighetul Marmației.

Iată câteva date din cronica guvernării lui 
Daniel Ciugureanu, care, deși a fost scurtă și 
dramatică, a fost una victorioasă, plină de 
satisfacții:

19 ianuarie 1918: Este format noul Guvern al 
Republicii Democratice Moldovenești, condus de 
Daniel Ciugureanu.

24 ianuarie 1918: Sfatul Țării adoptă 

D



Declarația de independență a Republicii 
Democratice (Populare) Moldovenești.

26 februarie 1918: La Iași, sosește o delegație 
basarabeană formată din Ion Inculeț și Daniel 
Ciugureanu, care mulțumește Guvernului român 
pentru ajutorul acordat. În cadrul întrevederilor pe 
care le-a avut cu prim-ministrul Alexandru 
Averescu, delegația a discutat în linii mari 
chestiunea unirii Basarabiei cu România.

1 martie 1918, (st.v.). Telegrama trimisă 
Guvernului Român (aflat atunci la Iași) de Sfatul 
Țării din Chișinău:

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 
DIRECȚIA CABINETULUI ȘI A CIFRULUI

TELEGRAMĂ DESCIFRATĂ
Divizia 11, Iași, 1 martie 1918.
Guvernul Republicii Moldovenești, revenind 

asupra telegramei sale din urmă, roagă Guvernul 
Regal să dea ordine armatei sale din Basarabia de a 
nu permite crearea de corpuri armate rusești pe 
teritoriul Republicii; deoarece neorânduielile și 
nesupunerea au reînceput numai cât s-a știut de 
permisiunea acordată Generalului Șcerbacev de a 
forma unități militare ruse.

      Ministru Președinte, Dr. Ciugureanu
Ministru al Afacerilor Străine, I. Pehlivan
4 martie 1918: Ziarul România Mare 

(Chișinău) publică un proiect al Constituției 
Republicii Democratice Moldovenești, compus 
din 10 părți, incluzând 81 de articole, elaborat de 
Comisia Juridică. Dimisionează guvernul 
Alexandru Averescu și intră în scenă guvernul 
Alexandru Marghiloman. Pentru a duce tratative 
cu Puterile Centrale, era nevoie de o personalitate 
agreată de ei. Și dacă ținem cont că pacea care urma 
să fie încheiată nu era una dorită și onorabilă 
atunci, figura generalului erou Alexandru 
Averescu nu era cea mai potrivită. I.I.C. Brătianu a 
și propus această soluție.

16 martie 1918: Sfatul Țării protestează 
împotriva amestecului Ucrainei în treburile interne 
ale Republicii Democratice Moldovenești. 
Ucraina formula pretenții teritoriale nejustificate 
asupra județelor Hotin și Cetatea Albă.

23 martie 1918: La insistența Blocului 
Moldovenesc, I. Inculeț, D. Ciugureanu și C. Stere, 
sosit de la București, se deplasează la Iași unde, în 
incinta Palatului Sturdza, discută cu reprezentanții 
Guvernului român problema unirii Basarabiei cu 
România. Delegația basarabeană îl invită pe 
Alexandru Marghiloman, primul-ministru al 
României, la Chișinău.

26 martie 1918: Sosește la Chișinău primul-
ministru al României, Alexandru Marghiloman, 

însoțit de ministrul de război, Constantin Hârjeu, și 
de alți demnitari. Primul ministru român duce 
tratative cu membrii guvernului basarabean, cu 
reprezentanții fracțiunilor din Sfatul Țării, cu 
reprezentanți ai clerului, ai marilor proprietari, ai 
altor pături sociale pentru a se edifica asupra 
atitudinii acestora față de problema unirii 
Basarabiei cu România.

La 27 martie 1918, Alexandru Marghiloman a 
salutat Actul Unirii Basarabiei cu România.

30 martie 1918: La Iași se desfășoară 
solemnități oficiale consacrate Unirii Basarabiei 
cu România, cu participarea unei numeroase 
delegații de la Chișinău, conduse de Ion Inculeț. În 
cadrul dineului oficial, au rostit alocuțiuni Regele 
Ferdinand și Ion Inculeț, după care suveranul 
român a conferit decorații tuturor reprezentanților 
basarabeni.

3-5 aprilie 1918: I. Inculeț și D. Ciugureanu, 
fiind desemnați ca membri ai Guvernului central 
de la București din partea Basarabiei, în eșalonul 
superior de la Chișinău au loc unele schimbări: în 
funcția de președinte al Sfatului Țării este ales 
Constantin Stere, iar șef al Directoratului General - 
Petre Cazacu.

După Unire, Daniel Ciugureanu a fost ministru 
f ă r ă  p o r t o f o l i u  ( 9 . I V — 2 3 . X . 1 9 1 8 ; 
24.X—28.XI.1918; 29.XI.1918—26.IX.1919; 
27.IX—30.XI.1919), vicepreședinte al Camerei 
Deputaților, de mai multe ori senator și chiar 
președinte al Senatului.

În 1932 se stabilește la București, activând în 
calitate de chirurg la spitalul Cantacuzino. În vara 
anului 1940, fondează Cercul basarabenilor, având 
drept scop susținerea refugiaților din Basarabia.

În 1941 este mobilizat ca medic militar (având 
gradul de colonel) și, până în 1946, activează în 
această calitate, după care se pensionează. La 5 mai 
1950 este arestat și moare în aceeași noapte.

Istoricul Constantin C. Giurescu în cartea sa 
„Cinci ani și două luni în penitenciarul de la 
Sighet” (București, 1994), la pag. 58 scrie: „În altă 
dubă a sosit Constantin Argetoianu, frații 
Alexandru și Ion Lapedatu, August Filip și alții. O 
a treia cuprindea pe Gheorghe Strat, pe generalii 
Glatz și Achille Diculescu, pe dr. Ciugureanu, pe 
D. Caracostea, pe Budurăscu și alții; în total 
optsprezece persoane. În timpul parcursului, în 
apropiere de Turda, doctorul Ciugureanu din 
Basarabia, a avut un atac de congestie cerebrală; a 
fost coborât din dubă, muribund, la spitalul din 
Turda, unde a și murit, îndată după aceea. E prima 
victimă din multele pe care le-a dat grupul celor 
arestați în noaptea de la 5 spre 6 mai 1950”.
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Deoarece mormântul lui n-a fost descoperit, la 
închisoarea Sighet a fost instalată o cruce, iar la 
Cimitirul Cernica de lângă București, fiul său, 
Gheorghe Ciugureanu. a înălțat un cenotaf. La 
Cimitirul fără de morminte de la Sighetul 
Marmației, la 20 iulie 1993, a fost sfințită o Troiță 
din lemn de stejar având pe una din părți 
basorelieful lui Daniel Ciugureanu.

A fost distins cu Marea Cruce a Coroanei 
României cu cordon, Ordinul Ferdinand I în grad 
de Mare Cruce cu eșarfă, Ordinul Serviciul 
Credinc ios  în  grad  de  mare  of i țe r  ș .a .
      Marea lui contribuție la Actul Unirii a fost nu 
numai pe timpul mandatului de prim-ministru al 
Basarabiei, dar și mai târziu, când, în cadrul unor 
delegații, a militat, la Paris și Londra, în favoarea 
recunoașterii lui. Era conștient de faptul că, în 
destinul României, marea problemă rămâne Rusia. 
Acestei teme i-a dedicat o carte intitulată 
„Problema rusă față de interesele europene și 
române”, tipărită în 1919 la Chișinău. Avertizarea 
lui, ignorată de majoritatea politicienilor români, 
până la urmă s-a confirmat. Rusia nu numai că și-a 
revenit după șocul politic din 1917, dar, în scurtă 
vreme, a devenit o amenințare reală pentru 
România Mare.

Aceasta  este, pe scurt, viața și marea dramă a 
acestui om, care n-a făcut altceva decât să-și 
slujească Patria. Și-a asumat riscul Unirii 
Basarabiei cu România alături de alți camarazi, a 
făcut totul ca în 1941 Basarabia să fie eliberată de 
sub ocupația sovietică și, ca răsplată, destinul a 
făcut să-și dea ultima suflare într-o pușcărie…

Alexandru Baltaga este o legendă pentru toți 
basarabenii. Jertfa lui a devenit proverbială, de 
aceea s-a și propus să fie canonizat ca sfânt. 
Genealogia lui o găsim în paginile cărții lui 
Gheorghe Bezviconi „Boierimea Moldovei dintre 
Prut și Nistru” (București, 1943):

„Baltaga, 1834, I, acte 1746 și 1890, III, 1880, 
Români, clerici, urmașii lui Ionașcu (după 1600, 
vezi P. Gore Notițe genealogice), tatăl clucerului 
Costache (1669), al cărui fiu, Ștefan, căminar, a 
fost tatăl șătrarului Andrei. Fiii lui Andrei, preoții: 
Vasile, a fost tatăl medelnicerului Constantin, al 
cărui fiu, ștabs-căpitanul Dimitrie, a fost înscris în 
cadrele nobilimii; și Grigore, al cărui nepot, Ioan 
Teodor, a fost judecător de pace, consilier de stat, 
înscris împreună cu copiii săi în cadrele nobilimii.”

Despre el s-a scris și mult, și... puțin. 
Contemporanii l-au văzut și l-au prezentat într-o 
lumină, posteritatea a căutat să-i descopere chipul 
integral, să contureze portretul lui spiritual.

Dintr-un formular original al cercetătoarei 

Elena Postică de la Muzeul Național de Istorie din 
Chișinău, rezultă o serie de date extrem de 
prețioase despre viața și activitatea (și ce 
activitate!! Numai enumerând funcțiile îndeplinite 
te întrebi: poate un singur om să facă atâtea într-o 
singură viață?! N.a.) acestui vrednic preot român 
ortodox, până la 1940:

„Baltaga, Alexandru (14.IV.1861, comuna 
Lozova, județul Lăpușna - ?), preot, în rang de 
iconom mitrofor.

Studii: absolvent de gradul întâi al Seminarului 
Teologic din Chișinău, promoția 1883, lansată la 
15 iunie.

De la 30 septembrie 1883 până la 3 decembrie 
1885, a fost pedagog în Școala Spirituală de Băieți 
din Chișinău.

La 3 decembrie 1883, este numit paroh la 
biserica cu hramul Sf. Aleksandru Nevski din 
comuna Călărași-Sat. Hirotonit diacon la 26 
ianuarie 1886, iar preot - la 2 februarie 1886.

Președinte al epitropiei și sfatului parohial - 
Călărași-Sat, din 1899 până în 1929.

Învățător al școlii primare din Călărași-Sat, din 
1899 până în 1918.

Cercetător de instrucție în protopopia cercului 
5 - jud. Orhei, în anii 1890-1905.

Președintele congreselor școlare - Chișinău, în 
anii: 1893, 1894, 1895, 1898, 1902, 1919, 1920, 
1921, 1922, 1923, 1924 și 1925.

Președinte al congreselor eparhiale generale, 
în anii: 1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1920, 1921, 1922, 1923, 1924 și 1925.

Membru al  Direcțiunii  Pedagogice a 
Seminarului Teologic din Chișinău, din 1904 până 
în 1922.

Președinte al comitetului de revizie de pe lângă 
Fabrica de Lumânări Bisericești din Chișinău, din 
anul 1904 până în 1922.

Protopop al cercului 5 - jud. Orhei, de la 8 
martie 1905 până la 1 decembrie 1926.

Membru al Sfatului Frățimii Nașterii lui 
Hristos, din anul 1906 până în 1917.

Membru al Comitetului Tipografiei Eparhiale, 
din 1906 până în 1917.

Membru al Sfatului Eparhial-Misionar din 
Chișinău, din anul 1909 până în 1916.

Conducător al școlii bisericești cu șase clase 
din Călărași-Târg, din 1911 până în 1918.

Reprezentant al Bisericii Basarabene în Sfatul 
Țării - la Unirea Basarabiei cu Patria-Mumă 
România și Membru al Comitetului de Unificare a 
Bisericilor din întreaga Românie, din anul 1916 
până în 1919.
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Mandat validat de la 21.XI.1917 până la 
27.XI.1918.

La 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei 
cu România.

Președinte al administrației magazinului de 
obiecte bisericești, al Orfelinatului Preoțimii din 
Basarabia și al Vinăriei Eparhiale-Bisericești, în 
anii 1917-1925.

Președinte al Comitetului Eparhial – 1918-
1925.

Președinte al Consiliului de Administrație a 
Uniunii Clericilor Ortodocși din Basarabia 1922-
1935.

Protopop al cercului 3 - județ Lăpușna -18 
septembrie 1928 - iulie 1935.

Din anul 1926 și până în prezent - delegat al 
protopopiei (Orhei-Lăpușna) la adunările 
eparhiale - Chișinău și președinte al Comisiunii de 
Control pe lângă secția economică a Consiliului 
Eparhial Chișinău.

Din anul 1932 și până în prezent – delegat al 
Arhiepiscopiei Chișinăului la congresele generale 
naționale bisericești-române.

În parohia bisericii din comuna Călărași-Sat, 
județul Lăpușna, se află în serviciu de paroh-preot 
din anul 1885-1886.

Prin ordinul Consiliului Eparhial Chișinău, 
nr.4509/1935, scos din oficiu la pensie pe ziua de 1 
iulie 1935. Prin deciziunea Onor. Ministru de 
Instrucțiuni, Culte și Arte, nr.217653/24570, din 
17 decembrie an.1935, în vederea meritelor lui 
deosebite în viața Bisericească Națională din 
Basarabia, cum și pentru rolul care l-a avut la 
Unirea Basarabiei cu Patria-Mumă România, este 
lăsat a servi și mai departe la biserica aceasta din 
comuna Călărași-Sat - Lăpușna, unde se află, ca 
pensionar, fără a se numi alt preot în locul lui.

Prin Hotărârea Sfântului Sinod, din ziua de 1 
mai an. 1936, este aprobat ca paroh la parohia 
Călărași-Sat din cuprinsul Arhiepiscopiei 
Chișinăului, în mod excepțional, până la moarte 
(ord. arhiepiscopului Chișinăului, nr.4868/1936). 

A fost arestat la 31 august 1940. A decedat în 
spitalul regional din Kazan, fiind terorizat de 
organele NKVD.

A înfiat doi copii: Vsevolod, care a absolvit 
Academia Teologică din Petersburg și ulterior a 
fost profesor de liceu, și Margareta. Soția Elena și 
copiii au reușit să se refugieze în România”.

Din ancheta NKVD derulată în dosarul 824, 
rezultă că Alexandru Baltaga a fost interogat 
pentru prima dată la 31 august 1940. Redăm în 
continuare câteva pasaje din acesta, pentru că sunt 
foarte elocvente:

„- Sunteți acuzat că în 1918, fiind ostil Rusiei 
Sovietice, ați votat dezlipirea Basarabiei de Rusia 
și unirea ei cu România. Recunoașteți acest lucru?

- Da, recunosc. Eu, Baltaga, într-adevăr am 
fost un adversar al revoluției și, pentru a o evita, 
am votat unirea...”.

În aceeași zi este supus unui tir de întrebări 
care limpezesc multe detalii legate atât de 
mișcarea de eliberare națională din anii 1917-
1918, de momentele premergătoare unirii, cât și de 
cele ce au urmat după unire:

„Î: - Anchetei îi este cunoscut faptul că, în 
1918, fiind un lider activ al preoțimii, ați votat 
dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică și 
unirea ei cu România. Mărturisiți, din ce motiv 
preoțimea și Dumneavoastră personal ați votat 
actul trădător de unire a Basarabiei cu România, 
știind că ea aparține Rusiei?

R :  -  D a ,  î n  1 9 1 8 ,  a m  f o s t  a l e s  î n 
„S<<fatul>>.Ț<<ării>>.” din partea preoțimii 
basarabene. Cauza era următoarea: mie - 
naționalistului basarabean, mai bine ca oricui îmi 
sunt cunoscute faptele de atitudine ingrată a 
arhiereilor ruși Pavel, Serafim ș.a. față de 
preoțimea basarabeană. Marii reprezentanți ai 
clerului din fosta Rusie interziceau în Basarabia 
școlile parohiale în limba moldovenească, slujba 
religioasă de asemenea eram obligați s-o facem în 
limba rusă. Toate acestea au iscat nemulțumirea 
față de biserica rusă și de Rusia în general.

În afară de aceasta, timpul în 1916-1917 era 
foarte neliniștit, revoluția învăluise toată Rusia, 
inclusiv Basarabia, și trebuia de găsit o ieșire din 
această situație.

În acest timp, s-a format așa-numitul Sfat al 
Țării, care a pus problema unirii cu România, care 
în deplină măsură corespundea cu aspirațiile 
clerului și câștigam în acest caz dublu: în primul 
rând - biserica basarabeană (moldovenească) era 
înrudită prin limbă și rit cu cea română. În al doilea 
rând, în timp ce Rusia era învăluită de revoluție, iar 
clerul era împotriva revoluției, clerul dorea unirea 
Basarabiei cu România unde nu era revoluție”.

Părintele Baltaga explică amplificarea 
mișcării din Basarabia prin faptul că Ion Inculeț, 
sosit de la Petrograd cu misiune din partea 
guvernului provizoriu de a adânci revoluția, a 
făcut altceva, adică a animat forțele naționale care, 
în cele din urmă, au dat naștere unor comitete 
naționale în unitățile militare din Iași, Odesa, 
Sevastopol, Chișinău. La insistența acestor 
comitete a și fost convocat la Chișinău Congresul 
Militarilor Moldoveni, care a desemnat deputați 
pentru Sfatul Țării. Concomitent cu Congresul 
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Militarilor Moldoveni, la Chișinău își ținea 
lucrăr i le  Congresul  Anual  a l  Preoț imi i 
Basarabene, care l-a și ales pe Alexandru Baltaga 
drept unic reprezentant al său în forul suprem al 
Basarabiei. Anchetatorul Cerepanov era curios să 
contureze poziția preoțimii:

„Î: - Ce poziție a adoptat preoțimea la 
congresul din 1917?

R: - Chestiunea consta în aceea că arhiereii ruși 
urau slujba în limba moldovenească și nu se sfiau 
să ne-o arate fățiș, în legătură cu aceasta, în mediul 
slujitorilor cultului în perioada „S<<fatului>> 
.Ț<<ării>>.” s-a acutizat dorința de a ne uni cu 
Biserica Română. Eu, ca reprezentant de frunte al 
preoțimii basarabene, am votat la 27 martie 1918 
unirea cu România și am îndeplinit în felul acesta 
doleanțele preoțimii.

Este necesar să indic că noi știam despre 
revoluția din Rusia, știam că bolșevicii nu 
recunosc biserica și serviciul divin și, în legătură 
cu aceasta, noi explicam credincioșilor necesitatea 
dezlipirii Basarabiei de Rusia Sovietică și unirea ei 
cu România, indicând că Guvernul Român nu 
prigonește credincioșii, ci, din contra, îi 
încurajează. Și aceasta avea o mare importanță 
atunci.

Î: - Ați fost membru al Blocului Moldovenesc?
R: - Nu, dar în Sfatul Țării am activat în diverse 

comisii. În particular, în cea care s-a ocupat de 
formarea tipografiilor, cea agricolă, unde se 
discuta problema pământurilor țărănești.

În afară de aceasta, Congresul Preoțimii care 
și-a ținut lucrările în 1918 la Chișinău, m-a ales 
delegat la Conferința de Pace de la Paris, unde se 
soluționa problema unirii Basarabiei cu România. 
Dar la conferință n-am plecat.

Î: - Cum v-a răsplătit guvernul pentru faptul că 
ați votat unirea Basarabiei cu România și 
dezlipirea ei de la Rusia Sovietică?

R: - Din partea Guvernului Român am primit, 
în 1928, 50 ha de pământ, pe care, împreună cu cele 
15 ale mele, le dădeam în arendă ori le prelucram 
cu ajutorul angajaților...

Î: - Din ce partid ați făcut parte?
R: - Am fost membru al Partidului Liberal din 

1919 până în 1925, dar n-am fost foarte activ din 
motiv că eram preocupat de problemele bisericii.

Î: - Ce rol ați jucat în viața preoțimii pe 
parcursul activității?

M: - În mediul preoțimii, am jucat un rol 
important. 15 ani am fost anchetator bisericesc, 
adică exercitam funcții de anchetator judecătoresc. 
Am avut, din 1920 până la venirea Armatei Roșii, 
titlul de iconom mitrofor, titlu suprem de onoare 

pentru un protoiereu, obținut pentru activitate 
îndelungată și devotament bisericii. Am fost 
blagocin, șef al școlii parohiale. Am participat la 
toate congresele bisericești”.

Un alt interogatoriu, despre care se știe, l-a 
avut la 10 februarie 1941, fiind foarte probabil să fi 
existat mai multe.

La 13 iunie 1941, procurorul Republicii 
Socia l i s te  Sovie t ice   Moldoveneșt i ,  S . 
Bondarciuk, semnează decizia de trimitere în 
judecată închisă a tuturor inculpaților care figurau 
în dosarul nr. 824. Între timp  a început războiul, 
Armata Română, la ordinul generalului Ion 
Antonescu, a trecut Prutul pentru dezrobirea 
fraților basarabeni și refacerea granițelor de est ale 
României Mari, făurită la 1918 de oameni precum 
părintele Baltaga. Arestații au fost evacuați. Abia 
în 1942, la Kazan, în RASS Tătară au reînceput 
interogatoriile și judecățile. Însă, pentru 
Alexandru Baltaga toate acestea nu mai aveau nici 
o importanță. La 7 august 1941, decedase în 
spitalul închisorii din Kazan, în urma unei 
inflamații intestinale.

Revenirea în atenția opiniei publice a preotului 
Alexandru Baltaga, conform opiniei publice și a 
cunoscătorilor evenimentelor din 1918, este 
firească și chiar necesară. Ceea ce se întâmplă în 
prezent în Biserica ortodoxă basarabeană, mare 
parte servilă Patriarhiei Mocovei și ostilă oricărei 
apropieri de Biserica Ortodoxă Română, 
demonstrează că lipsește din sânul său o 
personal i ta te  de  cal ibrul  lu i  Alexandru 
Baltaga,care a fost conștient de unicitatea neamlui 
românesc și a credinței sale în Hristos.



Prof.	Carol	C.	KOKA

        udețul Satu Mare a avut de-a lungul timpului 
istorici de renume, care, prin munca lor de 
cercetare, au dat la iveală lucrări valoroase de 
istorie locală sau națională. Unul dintre aceștia a 
fost Bagossy Bertalan, născut la Satu Mare, la 26 

1februarie 1869 . El a fost istoric, profesor la 
Gimnaziul Catolic din Satu Mare, mai apoi 
directorul gimnaziului. În colaborare cu 
Domahidy István a scris o valoroasă istorie a 
județului Satu Mare, care a apărut în lucrarea 

2monumenta l ă  a  lu i  Borovszky  Samu  
„Magyarország vármegyei és városai (Orașele și 
comitatele Ungariei), 1908-1910.
      Într-o firească ordine cronologică îl putem 
aminti pe istoricul Ioan Boroș, născut la 20 
octombrie 1850 la Carei. Studiile liceale le-a 
făcut la Beiuș, iar cele universitare de teologie la 
Viena, între anii 1869-1873. După obținerea 
licenței s-a stabilit în orașul Lugoj, unde a urcat 
toate treptele ierarhiei bisericești în cadrul 
Cancelariei Episcopiei Greco-Catolice, unde a 
activat între anii 1873-1889. A fost secretar 
canonic, vicar general, vicar capitular din 1911, 
iar din 1922 arhiereu titular. În anul 1918, la 1 
Decembrie s-a aflat printre delegații oficiali la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În 
calitate de ierarh, a ctitorit Biserica cu hramul 
Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, din cimitirul 
orașului Lugoj, biserică în care se află și locul lui 
de veci. A trecut la cele veșnice la 29 ianuarie 
1937.

      Ca istoric, a elaborat studii despre Răscoala 
lui Horea și mișcarea revoluționară a lui Tudor 
Vladimirescu. A colaborat la redactarea primei 
enciclopedii românești a lui Constantin 

3Diaconovici . Dintre lucrările mai importante ale 
istoricului născut la Carei amintim: Sematismul 
istoric al diecezei Lugojului (1903); Monografia 
parohiei românești unite din Timișoara (1907); 
Evenimentele revoluției de libertate din anii 
1848-1849 desfășurate la Lugoj (1927). Ioan 
Boroș a publicat peste 130 de articole în revistele: 
Preotul român, Unirea, Transilvania și 
Răsunetul. De numele lui se leagă întemeierea 
Muzeului de Istorie al orașului Lugoj. A purtat o 
intensă corespondență cu mari oameni de cultură: 
Vasile Pârvan, George Barițiu, Timotei Cipariu, 
Ioan Micu Moldovan, Grigore Silași, Constantin 
Daicoviciu, Coriolan Brediceanu, Valeriu 
Braniște și cu profesorul Nicolas Nielles de la 

4Universitatea din Innsbruck .
      Unul dintre primii universitari originari din 
părțile sătmărene este istoricul Alexandru 
Doboși. El s-a născut la 9 decembrie 1899, în 
Medieșu Aurit, din părinții Alexandru Doboși, 

5preot și Maria Darabanth . Primele clase le-a 
urmat la Medieșu Aurit, iar cele secundare la Baia 
Mare. Între anii 1921-1923 a studiat istoria și 
geografia la Cluj, apoi, între 1923-1924, a urmat 
Academia Comercială, după care Facultatea de 
Drept, între 1927-1929. Ulterior a devenit bursier 
al Școlii Române din Roma, urmând paralel și 
Facultatea de Litere a Universității din Roma. 
Aici a obținut titlul de doctor în istorie în anul 
1933. Revenind în țară, a activat ca profesor 
secundar la Școala Normală și Liceul „George 
Barițiu” din Cluj, între anii 1924-1929. A devenit, 
în cele din urmă, asistent universitar la Facultatea 
de Litere și Filosofie a Universității din Cluj, iar 
mai târziu, șef de lucrări la Institutul de Istorie 
clujean. După Dictatul de la Viena, s-a refugiat la 
Timișoara.
      Alexandru Doboși a fost un cercetător al 
istoriei economiei și comerțului românesc, dar l-
au preocupat și alte domenii ale istoriei. Din 
opera lui amintim: Mișcări revoluționare din anii 
1848-1849 în părțile sătmărene (1928-1930); 
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Datul oilor, capitol din Istoria economică a 
românilor din Transilvania (1937); Din istoria 
Sătmarului (1937); Scurtă privire istorică 
asupra românilor din Sătmar și Sălaj (1942); 
Contribuții privitoare la vechimea românilor 
sătmăreni (1947); Din istoria economică a 
orașului Cluj în a doua jumătate a veacului al 
XVI-lea (1950); Cnezate și voievodate românești 
din Maramureș și Sătmar (1940);-Exploatarea 
ocnelor de sare din Transilvania în Evul Mediu 
(sec. XIV-XV).
      Istoricul a trecut la cele veșnice la 5 ianuarie 
1951. Își doarme somnul de veci în Cimitirul 
Central din Cluj-Napoca, alături de soția sa 
Valeria, profesoară, care a trăit între anii 1906-
1995.
      Istoricul Ioan Sabău s-a născut la Moftinu 
Mic, la 16 ianuarie 1911. El și-a făcut studiile 
universitare la Cluj, unde și-a luat și doctoratul în 
istorie în 1937. A fost o speranță a istoriografiei 
românești, fiind trimis să studieze la Școala 
Română din Roma. Revenind de la Roma a 
devenit cercetător la Institutul de Istorie din Cluj. 
A fost un bun specialist al practicilor judiciare din 
feudalismul timpuriu. În 1954 a publicat 
Judecata probei fierului roșu în Transilvania 

6feudală . Alte cercetări ale istoricului sunt în 
legătură cu circulația monetară în Transilvania în 
lumina izvoarelor numismatice și despre ecourile 
răscoalei lui Horea în nord-vestul țării și 
reizbucnirea unor frământări țărănești în Munții 

7Apuseni, după înăbușirea acesteia . Istoricul a 
decedat în 1985.
      Careiul a dat un istoric de prestigiu 
internațional, în persoana profesorului Francisc 
Pall. S-a născut la 24 noiembrie 1911. Clasele 
primare și liceale le-a urmat la Carei, la Liceul 
„Vasile Lucaciu”, unde, în 1919, și-a luat 
bacalaureatul. A studiat la Universitatea clujeană 
pe care a absolvit-o în anul 1933. Peste trei ani a 
devenit doctor în litere, istorie universală și 
bizantologie, după care a fost trimis să se 
perfecționeze la Școala Română din Roma. A 
fost, de asemenea, „Auditor liber” la Ecole de 
Chartes din Paris.
      Istoricul Francisc Pall a urcat toate treptele 
ierarhiei universitare, de la asistent universitar la 
profesor, la Catedra de Istorie Universală Medie 
și Istoria Bizanțului de la Universitatea din Cluj. 
Ca medievist, a elaborat studii valoroase 
referitoare la cruciadele târzii și lupta 

8antiotomană . La fel de importante sunt și 
lucrările sale despre Iancu de Hunedoara și eroul 

albanez Scanderbeg. Este autorul unei lucrări 
monumentale, în mai multe volume, ce cuprinde 

9documente importante ale Evului Mediu .
      Un alt capitol al creației istoricului este 
contribuția sa la dezvoltarea științelor auxiliare 
ale istoriei. În cadrul Institutului de Istorie din 
Cluj, a contribuit decisiv la formarea unor 
reputați specialiști în domeniu. Francisc Pall a 
colaborat la tratatul de Istoria României, vol. II, 
1962), și are un merit incontestabil în editarea 
documentelor privind Transilvania medievală. 
Părțile sătmărene au intrat în atenția istoricului în 
studiul Românii din părțile sătmărene (ținutul 

10Medieș) în lumina unor documente din 1377 .
Istoricul Francisc Pall a încetat din viață 

în 1992. În semn de respect pentru personalitatea 
și opera sa, la Carei, în curtea Bisericii greco-
catolice Sf. Andrei, careienii i-au dezvelit un 

11bust .
      Un mare istoric, în același timp filolog și 
bibliograf, este Gabriel Ștrempel, născut în 
localitatea Pomi din județul Satu Mare, la 8 
septembrie 1926. El este absolvent al Liceului 
„Mihai Eminescu” din Satu Mare, promoția 
1947. Între anii 1947-1951 a urmat Facultatea de 
Istorie a Universității din București. A obținut 
titlul de doctor în istorie la Cluj, în 1967, cu teza 
Copiști de manuscrise românești până la 1800.

      Încă din anul 1950, student fiind în anul IV, a 
fost angajat prin concurs ca ajutor de bibliotecar 
la Biblioteca Academiei Române. Trei ani mai 
târziu, a devenit bibliotecar principal și delegat 
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cu conducerea serviciilor unite de documente 
istorice și manuscrise. În anul 1955 a devenit 
cercetător principal și a fost titularizat ca șef al 
secției de manuscrise-documente istorice. Prin 
concurs, a ocupat pe rând postul de șef de sector, 
șef al Secției Colecții Speciale. Din anul 1975 a 
ocupat funcția de director adjunct, iar din 1993 
funcția de director, apoi funcția de director 
general al Bibliotecii Academiei Române.
      Gabriel Ștrempel a efectuat numeroase 
călătorii de specialitate și cercetări istorice în: 
Rusia, Ucraina, Georgia, Armenia, Iugoslavia, 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Grecia, Austria, Germania, Franța, Suedia, Israel 
și Italia. Pe baza cercetării documentelor și a 
manuscriselor originale a publicat numeroase 

12studii .
De numele său se leagă și publicarea, în 

1976, a monumentalei ediții critice a operei lui 
Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor, și a unor 

13lucrări în domeniul paleografiei . În calitate de 
cercetător al Institutului „Nicolae Iorga”, Gabriel 
Ștrempel a contribuit la apariția volumelor I și III, 
Documente din 1821.
      Gabriel Ștrempel este membru al Uniunii 
Scriitorilor, membru de onoare al Societății 
Numismatice Române și membru de onoare al 
Societății de Științe Filologice. Din anul 1993 
este membru de onoare al Academiei Române. 
Pentru rodnica sa activitate de peste cinci 
decenii, istoricul Gabriel Ștrempel a fost decorat 
cu Ordinul Steaua României în grad de ofițer și 
cu Ordinul Meritul Cultural.
      Un important cercetător al preistoriei 
spațiului carpato – dunăreano - pontic, a spațiului 
neoliticului timpuriu și dezvoltat în spațiul 
intracarpatic a fost istoricul Iuliu Paul. El s-a 
născut la 18 august 1930, în satul Bocicău, 
comuna Tarna Mare din județul Satu Mare. 
Studiile liceale le-a făcut la Liceul „Mihai 
Eminescu” din Satu Mare, după care s-a înscris la 
Facultatea de Istorie din cadrul universității 
clujene, pe care a absolvit-o în 1957. În anul 1978 
a devenit doctor în istorie, titlul i-a fost acordat de 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
      Între anii 1957-1979 a funcționat ca 
muzeograf-arheolog, șef de secție și director 
științific la Muzeul Brukenthal din Sibiu. Din 
1969 a devenit profesor asociat la Facultatea de 
Istorie și Filologie din cadrul Institutului de 

14Învățământ Superior din Sibiu .
       Între anii 1979-1991 a fost conferențiar și 
profesor de istorie veche a României, preistorie și 

arheologie, iar între 1991-1999, a fost profesor 
titular și rector la Universitatea „1 Decembrie” 
din Alba Iulia.
      Printre volumele publicate se distinge 
Cultura Petrești-monografie arheologică,1992. 
A colaborat și la redactarea Dicționarului de 
istorie veche a României, 1994. În 1990 editează 
lucrarea La Paleolithic et le Neolitique de la 
Roumanie et contexte europeen. Numeroase 
articole și studii ale istoricului au fost publicate în 
revistele de arheologie din țară și din străinătate. 
Iuliu Paul a fost membru al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, al Fundației 
Române pentru Studii Internaționale, al 
Asociației Europene a Arheologiei și a Societății 
Academice „Gheorghe I. Brătianu”.
      Un istoric literar și istoric al fenomenului 
cultural-religios din România a fost Ioan 
Chindriș. S-a născut la 21 martie 1938, în 
localitatea Sânmiclăuș, atunci în județul Sălaj. 
Părinții săi, Ioan și Maria, născută Bârsan, au fost 
agricultori. A urmat clasele primare în satul natal, 
iar între anii 1949-1955 a studiat la Liceul Mixt 
nr.1 din Carei. În anul 1957 s-a înscris la 
Facultatea de Filologie a Universității din Cluj, 
obținând licența în 1962. De la absolvirea 
facultății până în 1985 a fost redactor cultural la 
Studioul Radio din Cluj. Între 1985-2005 a fost 
cercetător științific la Institutul de Istorie 
„George Barițiu” din Cluj, secretar științific al 
Institutului, conducător de doctorate. Din anul 
2005 a devenit director al Bibliotecii Academiei 
din Cluj-Napoca. A obținut două doctorate, în 
1976 în filologie, iar în 1994 în istorie.
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      A publicat în revistele: Familia, Tribuna, 
Vatra, Flacăra. La revista Manuscriptum a 
deținut timp de două decenii o rubrică de 
document literar. A debutat editorial cu volumul 
Corespondența lui Alexandru Papiu Ilarian 
(1972), coautor Iosif Pervain. A editat 
numeroase opere ale reprezentanților Școlii 
Ardelene rămase în manuscris, printre care 
Arhieraticonul lui Inocențiu Micu-Klein şi 
Istoria și lucrurile și întâmplările românilor de 
Samuil Micu. A prefațat ediția critică a Bibliei 
de la Blaj, apărută în anul jubiliar la Editura 
Vaticana, Roma, 2000.

De numele lui Ioan Chindriș se leagă 
editarea corespondenței literare George Bariț și 
contemporanii săi, apărută în 9 volume, între 
anii 1973-1993. A publicat volumele de sinteză 
asupra iluminismului blăjean, Naționalismul 
modern (1996); Cultură și societate în 
contextul Școlii Ardelene (2001); Transilvanica 
(2003); Petru Pavel Aron (2008), în colaborare 
cu Niculina Iacob. Istoricul a publicat 
numeroase studii și articole în Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj, Viața creștină, 
Revista de istorie și teorie literară, Academica, 
Studii și cercetări, Studia et acta Musei Nicolae 
Bălcescu, Crisia, Acta Musei Porolissensis, 
Manuscriptum, Astra blăjeană, Cetatea 
culturală, Foaia poporului, Francmasoneria 
magazin.
      Vizitând locurile natale în anul 2012, 
istoricul a constatat cu amărăciune că vechiul 
cimitir din Sânmiclăuș a dispărut, fiind 
transformat în teren agricol. Astfel au dispărut 
și  mormintele părinți lor,  bunicilor și 
strămoșilor sânmiclăușeni. Istoricul a luat 

15atitudine împotriva acestor stări de lucruri . 
Profesorul dr. Ioan Chindriș a trecut la cele 
veșnice la 25 iunie 2015 la Cluj-Napoca.
      Prof. dr. Valeriu Achim, om de cultură și 
istoric, s-a născut la 8 aprilie 1923 în comuna 
Tiream, județul Satu Mare. În 1945 s-a înscris la 
Școala Normală de Învățători din Timișoara. În 
1966 a absolvit Facultatea de Filologie a 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, secția 
Română-Istorie. Valeriu Achim a lucrat ca 
învățător în mai multe comune din județul Satu 
Mare și cele limitrofe. La Andrid a fost și 
director de școală A fost inspector școlar raional 
și șef al Secției Raionale de învățământ. Între 
anii 1963-1987 a îndeplinit funcția de secretar, 
apoi de vicepreședinte al Comitetului Raional 

de Cultură și Artă, director al Muzeului Județean 
Maramureș și director al Teatrului Dramatic din 
Baia Mare.

      Valeriu Achim a debutat în publicistică în 1946 
în gazeta Democratul din Carei, apoi a continuat să 
colaboreze la publicațiile: Graiul Maramureșului, 
Maramureș, România liberă, Îndrumătorul 
cultural, Revista de pedagogie, Revista muzeelor și 
m o n u m e n t e l o r,  Tr a n s i l v a n i a ,  F a m i l i a , 
Îndrumătorul bisericesc ș.a. După 1990 a scos 
publicația Gutinul. A fost redactor șef la Pro 
Unione, revista fundației cu același nume.
      Activitatea de cercetare s-a concretizat în 
numeroase lucrări publicate: Maramureșenii în 
lupta pentru libertate și unitate națională. 
Documente 1848-1918, ediție îngrijită de Vasile 
Căpâlnean, Ioan Sabău, Valeriu Achim, 1981. 
Această lucrare a obținut premiul special „Nicolae 
Iorga” al Academiei Române; Nord - Vestul 
Transilvaniei: Cultură națională – Finalitate 
politică 1848-1918, Baia Mare, Gutinul, 1998. În 
colaborare cu alți istorici i-au mai apărut volumele: 
Monumente ale dezvoltării culturii și artei în 
Maramureș, (1967); Maramureșul și Unirea 
(1918), (1968); Monografia municipiului Baia 
Mare, vol. I. În anul 1990 a elaborat, tot în 
colaborare, Baia Mare: Ghid stradal urmat de 
Băiuț: Documentar tehnic și monografic (1991); 
Istoria conducerii mineritului, a metalurgiei 
neferoase și prețioase din nord-vestul României, 
organizare, coordonare (2002).
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Note

1. Romániai magyar irodalmi lexikon. (Lexiconul literar maghiar din România, sub redacția Balogh Edgár, 
București, Editura Kriterion, 1981
2. Dr.Borovszki Samu,(1860-1912), istoric, arhivist, din 1899 membru corespondent al Academiei Ungare
3. Enciclopedia română,3 volume, Sibiu, 1898. Tipografia lui W. Kraft, redactor responsabil Constantin 
Diaconovici

 4.Nicolas Nielles, (1828-1907), scriitor, profesor romano-catolic, autorul lucrării Kalendarium manual utriucque 
Ecclesiae orientalis et occidentalis,2 vol., ediția a doua, Innsbruck, 1896, lucrare premiată de Academia Română

, 5. Viorel Câmpean Oameni și locuri din Sătmar, vol. II, Editura Citadela, Satu Mare, 2010, p.76-77
 6.,,Studii și referate de Istorie Medie”, 1954
 7.,,Revista Arhivelor”,1962,5, nr.1, p.178-193

8. Cirrico d,Ancona la cruciata Contra Turchi, Vălenii de Munte, 1933
9. Repertorium fotium historiae Medii Aevii, vol. II, (A-B), Roma, 1967, vol. III (C), Roma, 1970
10. Publicat în ,,Anuarul Institutului de Istorie Națională”, Cluj, 1969
11. Vezi și Ioan Ciarnău, 100 de ani de la moartea marelui istoric român Francisc Pall (1911-1992), Editura 
Citadela, Satu Mare, 2011
12. Relații româno-ruse în lumina tiparului,1956; Copiiști de manuscrise românești până la 1.800, 1951; Antim 
Ivireanul. Predici, 1962; Catalogul manuscriselor românești, vol. IV, 1967 (în colaborare)
13. Monumente românești aflate la Leningrad și Kiev,  în ,,Studii și Cercetări de Bibliologie”, XII, 1972; Simion 
Florea Marian și vechea slovă românească, 1972; Cronograful tradus din grecește de Pătrașcu Danovici, vol. I-II, 
1978-1979
14. Azi, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu
15.,,Informația zilei” din 3 iulie, 2012
16. Apud, Nicoară Mihali, în Viorel Câmpean, Oameni și locuri din Sătmar, vol. III, 2015, p.131

Profesorul dr. Valeriu Achim s-a stins din 
viață la 13 februarie 2014.
      Un alt istoric născut în părțile sătmărene a fost 
Aurel Socolan. S-a născut în 20 iunie 1927 la 
Andrid. În anul 1953 a absolvit Facultatea de 
istorie a Universității din Cluj și s-a stabilit la 
Baia Mare. Aici a deținut funcții la Muzeul 
Județean Maramureș și la Inspectoratul Școlar 
Județean. Este cel care, în 1969, a înființat 
prestigioasa publicație științifică Marmația, care 
apărea în cadrul Muzeului Județean Maramureș. 
În 1983 a obținut titlul de doctor în istorie cu 
lucrarea Circulația cărții românești până în anul 
1850 în județul Maramureș. Lucrarea a fost 
publicată ulterior într-o versiune adăugită. „Teza 
profesorului Aurel Socolan se va impune de-a 
lungul veacurilor prin autenticitate și valoare într-
un domeniu istoric atât de puțin cercetat”, scrie dr. 

16 Nicoară Mihali despre această lucrare.
Aurel Socolan a publicat împreună cu 

Valeriu Achim, valoroasa lucrare Dr. Vasile 
Lucaciu - luptător pentru drepturile românilor și 
Unirea Transilvaniei cu România (1968), apoi, în 
colaborare cu profesoara Lucia Munteanu, Liceul 
Mihai Eminescu Satu Mare – Monografie 1634-
1994 (1994). A realizat o monografie și pentru 
Liceul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Alte 
lucrări valoroase au fost scrise în colaborare cu 
istoricii Maria Bitiri, Eugen Chirilă, Octavian 

Bandula, Ioan Nemeti, Mircea Zdroba și Cornel 
Borlea.
      Aurel Socolan a trecut la cele veșnice în 
decembrie 2010 la Baia Mare.
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Plutonierul	Ioan	Pop

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

   e ce trebuie să ştim istorie? În primul 
rând pentru a învăţa din ea, adică să înţelegem 
unele momente şi fapte din istorie pentru care 
lăsăm în jos privirea şi ne ştergem o lacrimă. 
Istoria omenirii este plină de momente în care 
oamenii nu au fost oameni, fapte care au generat 
umilinţă şi durere. Cunoscând şi înţelegând 
aceste momente, avem datoria de oameni să 
împiedicăm repetarea lor! Apoi, trebuie să ştim 
istorie pentru a afla şi a şti cine suntem. Naţiunea 
română a avut oameni mari care au condus 
destinele ei în momente cruciale. Dar, să nu uităm 
că pentru această ţară au suferit şi au murit Ioan, 
Vasile, Gheorghe etc. În acest an, în care vom 
sărbători CENTENARUL MARII UNIRI, ar 
trebui să ne gândim cu pioşenie la cei care au 
înfăptuit istorie. De la ei am putut afla şi putem 
scrie... istoria adevărată. Am amintiri vagi, dar 
am obligaţia să... scriu.

Bunicul meu, Ioan Pop, este născut la 
Sătmărel, în 26 mai 1901. Părinţii lui sunt Vasile 
Pop şi Elisabeta Pop, născută Grad. Această 
familie de români greco-catolici a fost 
maghiarizată, primind numele de Papp. 

Elisabeta, Ioan şi Vasile Pop

 În 1 iulie 1920, Ioan Pop devine jandarm 
caporal, primind livretul cu numărul 600, emis de 
Corpul de Jandarmi, Brigada a 3-a, Regimentul 7 
Jandarmi, Compania Zalău. Redau textul 
jurământului de pe acest livret: „Jur credinţă M. 
S. Regelui de a mă supune capilor mei, în tot ce 
priveşte serviciul la care sunt chemat şi de a 
întrebuinţa în exerciţiul funcţiunei mele puterea 
ce-mi este dată, numai pentru menţinerea ordinei, 
siguranţa publică şi îndeplinirea legilor.”

Livretul de Împuternicire al jandarmului Ioan Pop

Bunica mea, Valeria Pop, născută Cigan, 
este născută la Eriu-Sincrai, în 11 septembrie 
1911. Părinţii ei sunt Vasile Cigan şi Terezia 
Cigan, născută Sabou. Ioan şi Valeria s-au 
căsătorit în 6 februarie 1929. Au avut patru copii, 
din care unul, Doiniţa, a murit în... refugiu. Cel 

D
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mai mic dintre copii, Tiberiu Eugen, este tatăl 
meu. Tiberiu este născut la Ip în 3 mai 1934. 
Bunicul meu a fost şef de post în Ip.

Înainte de 1940, revizionismul maghiar 
devine din ce în ce mai agresiv. Apar ameninţări 
ale populaţiei maghiare la adresa românilor. Dar, 
nimeni nu credea că poate fi posibil ce s-a 
întâmplat în noaptea de 13 spre  14 septembrie1940

la Ip. În anul 1940, după Diktatul de la Viena, în 
ultimul moment, cu un tren cu trupe româneşti 
care se retrăgeau din Ardeal, familia Pop a plecat 
din Ip (bunicul îmi povestea că a pus un butoi de 
200 de litri, plin cu pălincă pe şine şi aşa a putut 
opri trenul). A doua zi a început... măcelul. Au 
fost ucişi 157 de români: copii, bătrâni, femei şi 
bărbaţi.

Familia Pop a stat în Haţeg, Sibiu, 
Bucureşti şi Moreni. La Moreni au locuit la sora 
bunicii, care era căsătorită tot cu un jandarm. 
Plutonierul Pop Ioan a lucrat în Bucureşti. În 
urma unei discuţii despre istoria postbelică a 
României, bunicul mi-a spus că nu este tocmai 
aşa cum ne învaţă la şcoală. Mi-a povestit că, în 
perioada când era jandarm în Bucureşti, erau sub 
1000 de comunişti, care erau cunoscuţi, 
inofensivi şi care făceau... gălăgie.

Legitimaţia de refugiat din Transilvania

Familia Pop, fotografie din refugiu: Ovidiu, 
Lucia, Valeria (bunica mea) şi Tiberiu Eugen

 După război, în anul 1949, când trupele de 
jandarmi trec la Comandamentul trupelor de 
Securitate şi jandarmeria rurală se subordonează 
Direcţiei Generale a Miliţiei, bunicul meu 
rămâne şomer. De ce? Pentru că ştia şi lucruri 
despre care nu era bine să se vorbească şi pentru 
că familia lui avea pământ, adică erau chiaburi. A 
lucrat ca muncitor necalificat la Sighetu 
Marmaţiei, apoi este pensionat. Vremurile trăite 
îşi lasă amprenta asupra familiei Pop. Copiii au 
acces restricţionat la şcoală fiind copii de 
chiaburi. Ioan Pop a trăit fără să înțeleagă de ce nu 
este respectată munca, de ce nu este ordine şi 
disciplină în societate, de ce omul nu este 
respectat şi apărat, de ce nu mai există 
Dumnezeu, de ce... A decedat la Satu Mare în 31 
octombrie 1978. Nimeni din familie nu prea a fost 
dispus să povestească despre aceste întâmplări 
dramatice trăite. Puţinele lucruri pe care le ştiam 
despre acele vremuri, despre drama refugiaţilor şi 
a celor rămaşi acasă după Diktatul de la Viena din 
30 septembrie 1940, dar şi despre ce a urmat după 
război, le-am aflat din gura bunicului meu, 
plutonierul Ioan Pop. Acum, chiar dacă aş dori să 
ascult, nu mai este nimeni din familie care să-mi 
povestească... .

Sunt mândru de familia mea, pentru că şi-
a făcut datoria. Sunt mândru de originea mea 
„nesănătoasă”. De la bunicii mei am învăţat ce 
înseamnă familie, adevăr, cinste, respect, 
dreptate, muncă, lege, datorie, ţară şi Dumnezeu!
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Mica	Unire	sărbătorită	în	orașul	Ardud

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

   ficialitățile orașului Ardud au marcat 
așa cum se cuvine aniversarea celor 159 de ani 
care s-au scurs de la înfăptuirea primului pas către 
împlinirea idealului unității naționale, Unirea 
Moldovei cu Țara Românească, realizată la 24 
ianuarie 1859 prin dubla alegere pe tronul 
Principatelor a lui Alexandru Ioan Cuza. După 
cuvântul de salut adresat asistenței de către 
primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, despre 
importanța acestui eveniment, la umbra bustului 
artizanului Unirii din fața sediului Poliției 
Locale, a vorbit dr. Viorel Câmpean de la 
Biblioteca Județeană Satu Mare. Au fost scoase în 
evidență și legăturile lui Alexandru Ioan Cuza cu 
părțile noastre, acel eveniment având și în Sătmar 
numeroase implicații.

A fost apoi rândul localității Mădăras, 
componentă a orașului Ardud, să îmbrace straie 
de sărbătoare. Iată că această localitate a reușit să 
dăruiască Anului Centenar, pe lângă Contribuția 
Monografică lansată la sfârșitul anului trecut 
(autori: Viorel Câmpean, Viorel Ciubotă și 
Mihaela Sălceanu), un bust care vine să 
cinstească memoria unei personalități care a făcut 
istorie în acest frumos sat de câmpie. Este vorba 
despre bustul istoriografului, artistului și 
avocatului Ștefan Mărcuș (1886-1953). Născut la 
Hodișa, dar cu copilăria și adolescența petrecute 
la Mădăras, Ștefan Mărcuș a lăsat pagini nespus 
de frumoase despre „satul său”. 

În deschiderea evenimentului dezvelirii 
bustului realizat de către artistul plastic Radu 
Ciobanu, amplasat în fața Căminului Cultural din 
Mădăras, a vorbit edilul Ardudului, Ovidiu 

Duma. Un scurt portret bio-bibliografic al lui 
Ștefan Mărcuș (artist, avocat, istoriograf, om al 
cetății) a fost realizat de către dr. Viorel Ciubotă. 
De asemenea, au mai luat cuvântul și câțiva 
oameni politici sătmăreni, veniți să onoreze 
evenimentul. Slujba de sfințire a fost oficiată de 
către parohul din Mădăras, pr. Bogdan Rareș 
Fărcaș. A urmat ceremonia dezvelirii, efectuată 
de către primarul Ovidiu Duma, iar după aceea 
depunerea de coroane de flori. Printre cei care au 
depus coroane am remarcat reprezentanții 
Primăriei Ardud, Consiliului Local, Poliției 
Locale, Școlii Gimnaziale, ai Direcției Județene 
pentru Cultură dar și ai Asociației „Codrenii”, 
considerând că Ștefan Mărcuș aparține 
deopotrivă și Mădărasului, dar și ținutului Codru. 
După ceremonialul din fața bustului, la Căminul 
Cultural s-a derulat un spectacol în care au 
evoluat artiști profesioniști și amatori din Ardud.

Atât la Ardud cât și la Mădăras, cei 
prezenți s-au prins în tradiționala Horă a Unirii. 
Comunitatea din orașul Ardud, primarul și 
Consiliul Local merită toată lauda pentru aceste 
evenimente dedicate Anului Centenar al Marii 
Uniri.

O
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In	memoriam.	Colonel	(rtg.)	Neculai	Bucur

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

   criam cândva, tot în paginile acestei 
reviste, că, totuși, după 70 de ani de la încheierea 
celui de-al doilea război mondial, „veteranii încă 
mai ard” la Satu Mare (Voicu Șichet, Și totuși 
veteranii mai ard..., Eroii Neamului, Satu Mare, 

 2014, nr. 2 (19), p. 25-26).Din păcate, de mai bine 
de un an de zile flăcările pâlpâinde ale veteranilor 
de război sătmăreni sunt tot mai puțin vizibile și 
nesemnificative în contextul manifestărilor 
aniversar-comemorative organizate, an de an, cu 
prilejul marilor sărbători naționale. Dacă în urmă 
cu câțiva ani, la astfel de sărbători, se remarca 
foarte repede grupul veteranilor de război, atât 
prin ținuta militară sau civilă plină de decorații și 
medalii cu care au fost onorați de-a lungul 
timpului (în război sau după), cât și prin faptul că 
în jurul lor se adunau prieteni, cunoscuți, 
rezerviști, oficialități etc. Parcă-l văd și astăzi pe 
generalul, intelectualul și profesorul Gheorghe 
Săveanu înconjurat de toată lumea, plin de viață și 
optimism. În plus, grupul era ușor de identificat 
datorită staturilor impunătoare ale veteranilor 
Nicolae N. Bentu și Emil Olteanu, primul fiind de 
mult plecat în lumea celor drepți, iar cel de-al 
doilea nu a mai apărut de câțiva ani în public.

În ultima perioadă, doi au fost veteranii 
sătmăreni autentici, cu acte în regulă privind 
prezența lor pe frontul celui de-al doilea război 
mondial, care se mai încumetau să participe la 
evenimentele festive: Virgil STOICA și colonelul 
în retragere Neculai Bucur. Primul, cocârjat și cu 
nevoia permanentă a unui însoțitor, cel de-al 
doilea descurcându-se, de voie de nevoie, destul 
de bine și singur. Dacă despre unii din cei 
pomeniți mai sus am scris, ori și-au scris dânșii 
amintirile de pe front (lor mai adăugâdu-li-se 
Nicolae Rezmeriță, Mihai Baciu și generalul 
Victor Popescu), simpaticul moldovean, de 
statură joasă, mărunțel, un pic rotofei, dar cu o 
ținută dreaptă, demnă, parcă mereu având în 
apropiere un comandant care-l supraveghează, 
colonelul în retragere Neculai Bucur nu s-a 
încumetat să ne pună la dispoziție povestea vieții 
sale. De pe front și despre traiul care l-a dus 
ulterior în îndelungata sa viață de peste 95 de ani. 
Poate că nici noi nu am fost destul de insistenți în 

a-l provoca în acest sens. Ne facem acum datoria 
față de unul dintre ultimii veterani ce și-au dus 
veacul în județul Satu Mare, aducându-i un 
modest, dar pios omagiu, acum la trecerea sa în 
eternitate.   

Neculai Bucur s-a născut la 28 iulie 1922, 
în satul Domnești, comuna Pufești din județul 
Vrancea. După absolvirea cursurilor Liceului 
Teoretic din Adjud, în 1942 a fost înrolat în 
armată, ca militar voluntar, la Compania de 
Pompieri Focșani, după care a fost mutat la 
Batalionul de Pompieri București (Compania a V-
a). Doi ani mai târziu, în urma bombardamentului 
forțelor aliate asupra Bucureștiului din 4 aprilie 
1944, a participat la acțiunile de stingere a 
incendiilor, acționând la Palatul Regal, Gara de 
Nord, Ministerul Lucrărilor Publice și în alte 
sectoare greu încercate.

Din luna mai 1944, s-a înscris și a urmat 
cursurile Școlii de Subofițeri de Pompieri 
București, pe care a absolvit-o în noiembrie anul 
următor, după care a fost încadrat la Grupul de 
Pompieri Cluj în funcția de secretar. Fiind un 
tânăr  conștiincios și dornic de a acumula cât mai 
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multe cunoștințe și a se perfecționa în frumoasa, 
dar dificila și responsabila profesie de salvator al 
vieților și bunurilor cetățenilor, la 15 iunie 1948 s-
a înscris la Școala de Ofițeri de Pompieri din 
București. După absolvire, în anul următor, a fost 
avansat la gradul de sublocotenent și a fost 
încadrat, la 3 mai 1949, la Centrul de Instrucție al 
Companiei de Pompieri din Brașov, unde a 
contribuit la pregătirea câtorva generații de 
„luptători cu focul”. În anul 1952, a primit 
misiunea de a înființa o companie de pompieri la 
Vișeu, județul Maramureș, de care s-a achitat cu 
conștiinciozitate, conducându-o până în 1954, 
când a fost mutat la Compania PCI Baia Mare, ca 
Locțiitor Prevenție, până în 1956, apoi ofițer 
responsabil cu anchete și studii.

Odată cu reorganizarea administrativă a 
țării noastre din anul 1968, Neculai Bucur a fost 
numit Locțiitor Șef Inspecție la Grupul de 
Pompieri Satu Mare (01.05. – 01.10.1968), iar 
apoi Locțiitor pentru Prevenire și Supraveghere 
Secție la aceeași unitate. A fost trecut în rezervă 
cu drept de pensie în 31 mai 1977, însă a rămas un 
om activ, gata oricând să-și sacrifice timpul 
pentru mai binele camarazilor.

După evenimentele din 1989, când filiala 
județeană a Asociației Veteranilor de Război și-a 
reluat activitatea, a devenit membru al acesteia, în 
1993,  cont r ibu ind  în  mod cons tan t  la 
dactilografierea și gestionarea diferitelor lucrări 
și situații, date fiind aptitudinile sale în acest 
domeniu.

Însă, Neculai Bucur a fost foarte activ și în 
relația cu vechiul său loc de muncă, devenit în 

zilele noastre Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „Someș” Satu Mare, unde a fost mereu 
prezent la manifestările aniversare ale acestei 
unități ce are nobila misiune de a salva viețile 
oamenilor (și nu numai). A fost apreciat ca un 
pompier militar desăvârșit și un exemplu greu de 
urmat pentru generațiile viitoare, calitățile sale 
făcându-l să fie iubit de colegi, subordonați și 
comandanți, atât în vremea când era activ, cât și 
după ce a trecut în rezervă. Pentru seriozitatea și 
profesionalismul său, pentru viața militară 
ireproșabilă și merituoasă a fost recompensat de 
nenumărate ori cu diplome, premii, decorații sau 
sume de bani.
 Voi încheia aceste rânduri omagiale cu 
câteva cuvinte adresate de conducerea 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Someș” Satu Mare ,  publicate în presa 
sătmăreană după decesul său, survenit la 8 
februarie 2018:

„Colonelul Bucur a trecut prin multe 
încercări de-a lungul vieții sale, poate mult prea 
multe, dar pe chipul său apărea, de fiecare dată 
când îl întâlneai, un zâmbet cald. Din dragoste și 
respect față de arma pompierilor, în ciuda vârstei 
înaintate, a răspuns prezent la toate evenimentele 
importante din viața noastră.

Noi, ca roade ale exemplului său și a celor 
ca dânsul, cu ostășescul „Domnule Colonel, 
avem onoarea să vă salutăm!”, pentru ultima oară 
luăm poziția „drepți”, și cu durere în suflet ne 
luăm rămas bun cu onoruri militare de la OMUL 
și POMPIERUL Bucur Neculai, rugându-L pe 
bunul Dumnezeu să primească sufletul său”.
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Remember	colonel	(r)	Petre	Prodan

Lt.	col.	(r)	Ioan	BĂLĂNESCU

                a început de ianuarie s-a împlinit un an de 
când întâlnirile noastre săptămânale, ale celor de la 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” 
(A.N.C.E.R.M.) și Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul 
Apărării Naționale (A.C.M.R.R. – M.Ap.N.) – 
filialele județene Satu Mare, nu se mai bucură de 
prezența camaradului nostru colonel (r) Petre 
Prodan. Fără el, discuțiile purtate la Cercul Militar 
Satu Mare pe teme istorice și de promovare a 
patriotismului și a spiritului civic în rândul 
cetățenilor, mai ales al tineretului studios, sunt mult 
mai sărace, lipsindu-ne vastele lui cunoștințe în 
aceste domenii, acumulate prin studiu individual, 
dar și prin experiența practică ca ofițer activ și în 
rezervă. 

S-a născut la 25 iunie 1954, în localitatea 
Uriceni, lângă Flămânzi, județul Botoșani și a trecut 
la cele veșnice, la 11 ianuarie 2017, în Satu Mare, 
ultima Garnizoană în care a lucrat ca ofițer activ și 
unde a rămas și după trecerea sa în rezervă, în anul 
2006. 
 În același an s-a înscris în A.C.M.R.R. – 
M.Ap.N. – filiala județeană Satu Mare, la scurt timp 
fiind ales membru în Comitetul Director, iar în anul 
2013 i s-a încredințat compartimentul de pregătire 
militară. S-a achitat cu onoare și devotament de 
sarcinile care i-au revenit, contribuind la 
menținerea la un nivel corespunzător a pregătirii 
cadrelor în rezervă, prin expunerile făcute conform 
programului anual de pregătire militară.
 Datorită spiritului patriotic dezvoltat, în 
anul 2007 s-a înscris și în A.N.C.E.R.M. – filiala 
județeană Satu Mare, la următoarea Adunare 
Generală a acesteia fiind ales și aici membru în 
Comitetul Director. Unul din principalele obiective 
ale activității Comitetului este pregătirea elevilor 
din învățământul preuniversitar pentru însușirea 
respectului pentru eroi și eroism. Pentru atingerea 
acestui scop, s-a preocupat de punerea în aplicare a 
Protocolului încheiat în anul 2009 între Biroul 
Executiv Central al A.N.C.E.R.M. și Ministerul 
Educației, privind constituirea Cercurilor Cultul 
Eroilor în unitățile de învățământ preuniversitar. În 
baza acestui protocol, în județul nostru s-a încheiat 
un protocol între Comitetul Director al filialei 
județene și Inspectoratul Școlar Județean Satu 
Mare, pentru constituirea Cercurilor Cultul Eroilor 
în toate școlile sătmărene.

 O preocupare de seamă în ceea ce privește 
pregătirea elevilor din aceste cercuri a avut pentru 
a-i convinge și stimula să desfășoare și să participe 
benevol la activități de comemorare și cinstire a 
eroi lor  ș i  mart i r i lor  neamului  nostru ,  a 
personalităților și a momentelor importante din 
istoria românilor. În acest scop, președinții 
cercurilor au fost îndrumați să lucreze pe baza 
planurilor anuale de activitate, să aibă în față 
calendarul principalelor sărbători și date importante 
din istoria românilor. În preajma unor astfel de 
evenimente, colonelul Prodan făcea frecvent 
expuneri în unitățile școlare, calitatea și conținutul 
acestora fiind dovedite de interesul manifestat de 
elevi prin întrebările adresate.
 Asemenea activități s-au desfășurat la 
Colegiul Național „Doamna Stanca”, Cercul Cultul 
Eroilor de aici având în îngrijire mormântul eroului 
necunoscut de la podul de fier din Satu Mare. Cu 
sprijinul președintelui cercului, doamna profesoară 
de istorie Maria Govor și a colegei sale Gabriela 
Silaghi, multe din activități s-au desfășurat la acest 
mormânt, ocazii în care au fost prezentate momente 
din războiul pentru eliberarea ultimei brazde de 
pământ românesc în octombrie 1944.
 La Liceul Teoretic din Negrești Oaș a făcut 
o expunere în preajma zilei Eroilor, ocazie în care 
membrii cercului au pus unele întrebări despre 
aspecte negative în ceea ce privește cultivarea 
patriotismului. Astfel, eleva Varga Claudia din 
clasa a 12-a, care era secretara Cercului Cultul 
Eroilor, a ridicat probleme de acest fel, la care, cu 
multă răbdare și simț patriotic, colonelul Prodan a 
arătat:
 Unii iredentiști maghiari, susținuți și de 
Laszlo Tokes, au lansat niște idei care te înfiorează. 
Mintea bolnavă a acestor corifei a născocit fapte 
conform cărora Horea, Cloșca și Crișan au maltratat 
populația maghiară din Transilvania. La fel și 
Avram Iancu. N-a învățat Tokes Laszlo, la istorie, 
că răscoalele conduse de acești martiri erau ale 
populației asuprite de către grofi?! Aceste populații 
au fost alcătuite din români, unguri, secui și alte 
naționalități.
 Mai susțin ei și alte idei bolnave precum că, 
Basarab I a maltratat armata ungară. Nu știu ei, 
oare, că armata română era de circa zece mii de 
ostași, iar cea condusă de regele Ungariei, Carol 
Robert de Anjou, care venise cu gândul de a cuceri 
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Țara Românească, era de peste treizeci de mii?! În 
această situație, românii trebuia să se înfrățească cu 
Munții și Codrii, să folosească tactici și strategii 
prin care să-i pună pe fugă pe năvălitori. În acele 
lupte de la Posada, din anul 1330, armata română s-
a acoperit de glorie. Victoria lui Basarab I a avut 
răsunet internațional, iar Regele Carol Robert de 
Anjou a scăpat ca prin minune, după o fugă 
rușinoasă, la fel ca regele Matia Corvin, mai târziu, 
după încleștarea cu Ștefan Cel Mare și Sfânt de la 
Baia.
 Cu mare amărăciune, a explicat elevilor că 
Tokes Laszlo, care s-a dovedit un mare trădător al 
țării noastre, în loc să fie condamnat, președintele 
Traian Băsescu l-a decorat cu cea mai înaltă 
decorație română, în loc să-l decoreze pe colonelul 
(r) Radu Tinu, care a demonstrat actul de trădare, 
mai mult, acesta fiind chiar el condamnat.
 Mai spun iredentiștii că populația română 
din Transilvania a venit de bună voie din Țara 
Românească și de la sud de Dunăre pentru a lucra 
pământurile grofilor. Culmea ironiei, Kelemen 
Hunor a făcut o afirmație precum că ungurii nu pot 
să sărbătorească Unirea de la 1 Decembrie, 
deoarece este doar de 100 de ani, iar ungurii sunt 
aici de 800 de ani. Acesta a mai fost și ministrul 
culturii în România!!! N-a văzut el în multe lucrări 
apărute în decursul istoriei, că nu se poate spune 
când au venit românii în Ardeal, fiindcă ei n-au 
venit!? Aici s-au născut, aici au existat, au luptat de 
când îi lumea. Ungurii au fost aduși aici de către 
Attila pe timpul Daciei, după retragerea trupelor 
romane, nu de 800 de ani cum susține fostul 
ministru al culturii. Avem satisfacția că și lui i se 
retrage decorația pe care i-a dat-o Băsescu.
 La Școala Gimnazială „Constantin 
Brâncoveanu” din Satu Mare, le-a vorbit elevilor 
despre cei 7 eroi sătmăreni ai revoluției din 
Decembrie 1989. Cercul Cultul Eroilor din această 
școală, al cărei președinte este doamna profesoară 
de istorie Adela Oșan, președinte de onoare doamna 
profesoară Anca Seucea - directoarea școlii, 
răspunde de îngrijirea plăcii comemorative a celor 7 
eroi de pe zidul Palatului Administrativ:
 1 .  Raluca Marinela  Sălă jan,  f i ica 
scriitorului Dorin Sălăjan, studentă. A fost ucisă în 
București pe timpul când protesta cu grupurile de 
studenți. Este înmormântată la Satu Mare.
 2. Ioan Marinel Ciul, din Călinești, era elev 
la școala de ofițeri din Sibiu. A fost ucis pe când se 
trăgea în T.A.B-ul în care era în misiune. Este 
înmormântat la Călinești.
 3. Grigore Viorel Zimbru, din Gherța Mică, 
a murit în luptele de la aeroportul Otopeni. Este 
înmormântat la Gherța Mică.

 4. Mihaly Kiraly, din Bercu, a murit în lupta 
dusă de o unitate militară din București. Este 
înmormântat în Cimitirul Eroilor din Satu Mare.
 5. Gyorgy Șofalvi a fost împușcat în timpul 
misiunii, pe când era militar în termen într-o unitate 
militară din Brăila. Este înmormântat în cimitirul de 
pe strada Rodnei.
 6. Antal Szabo a căzut într-o acțiune, cu un 
grup de 30 de voluntari, pentru luarea cu asalt a unui 
bloc din care se trăgea în mulțimea din București.
 7. Csaba Gergely a fost omorât la Craiova în 
luptele care se duceau între două unități militare, 
care, din greșeală, se consideraseră reciproc ca fiind 
teroriști.
 Pentru îmbogățirea cunoștințelor în ceea ce 
privește patriotismul, colonelul Prodan a insistat 
mult pentru promovarea ideii de erou și eroism. 
Eroismul este voința ce se măsoară cu vrășmași 
colosali, îi doboară la pământ, întronează triumful 
binelui. Printre însușirile caracteristice ale eroului 
arăta câteva:
 -voința așa de puternică încât nici o 
tulburare nu i-o poate clinti;

-este curajos, hotărât și dârz;
 - are o mare încredere în sine, puterea lui  e 
atât de mare, încât poate înlătura toate relele 
provocate de puteri potrivnice;
 - grăiește adevărul, e drept, generos, 
ospitalier, disprețuitor de socotelile meschine.
 O altă trăsătură esențială a eroului este lipsa 
desăvârșită a interesului personal. Eroii nu caută 
recompense, ei se sacrifică întotdeauna pentru cei 
mulți. Prin atașamentul său față de neam, eroul se 
deosebește de simplul aventurier, fiindcă 
aventurierul face isprăvi pentru bani și plăcerea de a 
le face. Îndrăzneala eroului creează istoria, o 
consfințește.
 Ce ar însemna istoria fără eroi și martiri?! 
Ce am fi noi dacă nu era Ștefan Cel Mare și Sfânt, 
Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Ferdinand I, 
Regina Maria?!
 Eroul, sfântul și geniul, sunt cele trei măsuri 
supreme ale puterii omenești:
 - eroul creează evenimentele;
 - sfântul creează o nouă ordine morală;
 - geniul creează epocile spirituale.
 Prima scriere istorică care scoate-n 
evidență mitul eroilor la poporul nostru este „Istoria 
Românilor subt Mihai Vodă Viteazul”, scrisă de 
Nicolae Bălcescu.
 Sunt multe izvoare de la care putem 
dezvolta cultul eroilor și ne propunem să continuăm 
activitatea regretatului nostru camarad, colonelul 
(r) Petre Prodan.



72

170	de	ani	de	la	Revoluția	română	din	1848

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

848 este unul din acele momente în care 
„Poporul împărat" își cere și-și apară dreptul la 
libertate, demnitate și suveranitate în pământul lui 
multimilenar.

Studenți revoluționari din Moldova și Țara 
Românească, prezentând la Paris tricolorul 

românesc cu mențiunile "Dreptate, Frăție" în 1848. 
Acuarelă de C. Petrescu.

Revoluția Română de la 1848 a fost parte 
a revoluției europene din același an și expresie a 
procesului de afirmare a națiunii române și a 
conștiinței naționale. Un factor deosebit de 
important l-a constituit Revoluția Franceză din 
februarie 1848, care a avut repercusiuni asupra 
întregii Europe. Deoarece Franța era un stat 
național unitar, revoluția de aici a avut un 
predominant caracter social, pe când în celelalte 
țări a luat diferite forme, după necesitățile locale. 
Astfel că, principiul libertăților cetățenești cerute 
de revoluționarii francezi a evoluat și s-a 
transformat în libertăți naționale pentru popoarele 
supuse, iar peste revendicările sociale s-a suprapus 
ideea de unitate națională.

În Moldova și Țara Românească revoluția 

de la 1848 va dura foarte puțin, doar câteva zile, 
fiind repede înăbușită. Revoluționarii din aceste 
provincii vor trece în Ardeal, unde revoluția 
română va dura aproape un an și jumătate. Nicolae 
Bălcescu și alți fruntași români de peste Carpați vor 
ajunge în Munții Apuseni și vor cunoaște 
îndeaproape evenimentele la care vor participa 
luptătorii ardeleni, în special moții conduși de 
Avram Iancu. 

Revoluția românească din Transilvania 
a fost singura revoluție de la 1848 din Europa 
care nu a putut fi înfrântă cu forța armelor. 

Lupta pentru drepturi politice și sociale ale 
românilor ardeleni a început în primăvara anului 
1848 și a fost deosebit de dificilă, având ca opoziție 
partea maghiară, care dorea unirea Ardealului cu 
Ungaria și care, datorită programului ei politic, 
nega dreptul la existență națională, la drepturi și 
limbă a celorlalte naționalități care locuiau în 
Transilvania. Maghiarii își doreau eliberarea de sub 
stăpânirea austriacă sub care erau de mai bine de un 
veac și jumătate, dar doreau să o facă neținând cont 
de doleanțele celor care locuiau alături de ei în 
Ardeal, românii și sașii. Aceștia aspirau la rândul 
lor la drepturile firești ale popoarelor care doreau să 
își câștige libertățile. 

În acest context, românii realizează că 
victoria armelor maghiare ar duce la o asuprire și 
mai mare și chiar la negarea totală a existenței 
naționale a poporului român din Ardeal. Sașii sunt 
și ei de aceeași părere și vor lupta și ei împotriva 
maghiarilor, considerați altfel insurgenți care s-au 
ridicat împotriva ordinii austriece. Atât românii, cât 
și sașii, se vor alătura cauzei habsburgice, ca fiind 
garantul supraviețuirii din punct de vedere 
național. 

„Nu era nici întâia și nici n-avea să fie 
ultima oară când acest neam, înfipt în inima 
Europei din necunoscutul asiatic, se dovedea 
inadaptabil la ordinea lumii noastre.      

La 15 Martie 1848 a izbucnit revoluția în 
Ungaria când s-a votat și unirea cu Transilvania 
(pct.12) (demonstrații în masă care l-au forțat pe 
guvernatorul imperial să accepte toate cele  12 
puncte ale Revoluției Maghiare). E semnalul 
revoluției lui Avram Iancu."

La scurt timp după declararea de către 
maghiari a unirii Ardealului cu Ungaria, declarație 

1
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făcută fără luarea în considerare a poziției 
românilor ardeleni și a sașilor, se mobilizează 
armata regulată maghiară și milițiile maghiare din 
Ardeal și începe lupta acestora împotriva armatei 
austriece cu scopul de a pune stăpânire pe Ardeal. 
Armata austriacă se pregătește și ea de război, iar 
românii, sub conducerea lui Avram Iancu, se 
organizează militar prin constituirea de miliții. 

Milițiile românești vor adopta organizarea 
după modelul armatei romane, cea mai mare 
unitate fiind legiunea, compusă din tribunate, 
centurii și decurii. Organizarea după model roman 
era făcută și în ideea de a sublinia rădăcinile latine 
ale poporului român. Ca baze de operații, legiunile 
românești de la 1848 se adunau în tabere, numite în 
epocă „lagăre” sau „loagăre”, cum le mai spuneau 
țăranii. Aici se făcea concentrarea subunităților 
legiunilor, se completa armamentul și se făcea 
instrucția militară a luptătorilor. 

Se va face referire în cronologia de față la 
evenimentele care i-au implicat în principal pe 
români, atât pe cei din gărzile naționale, cât și pe cei 
înrolați în regimentele austriece, dar și la altele, 
desfășurate în același timp, uneori distanță mai 
mică sau mai mare, vizând forțele ungare, austriece 
și/sau ruse. Sursele maghiare indică faptul că 
românii au avut un rol foarte important în 
înfrângerea revoluției maghiare, deoarece pe 
parcursul ostilităților jumătate din forțele maghiare 
au fost ținute în șah de către români, dând astfel 
posibilitatea armatelor austriece și ruse să înfrângă 
trupele maghiare mai repede și mai ușor. De 
asemenea, rolul românilor în apărarea cetății Alba 
Iulia, atât direct cât și indirect, este indiscutabil de o 
mare importanță, această cetate fiind la un moment 
dat singurul oraș din Ardeal care se mai afla în 
stăpânirea austriecilor, după căderea în mâinile 
maghiarilor a Clujului, Sibiului și Devei, cele mai 
mari, importante centre urbane transilvănene.

„Salturile în istorie ale ardelenilor sunt 
destul de rare, dar, atunci când se produc, valurile 
veacului urlă în furtună și aparițiile lor se numesc 
revoluția lui Horia sau revoluția lui Avram 
Iancu."

„Iancu e cel care a vărsat în sufletul 
Ardealului conștiința de stăpâni din neamul 
împărătesc, care a strălucit odinioară în Dacia. 
… Avram Iancu e chipul spiritual al mândrului 
și îndureratului Ardeal…”.

Anul 1848

Luna martie
 18 martie - Adunarea populară maghiară de la 

Timișoara adoptă programul revoluționar elaborat 

la Pesta la 15 martie. 
 21 martie - Adunarea maghiară de la Cluj 

adoptă programul revoluționar elaborat la Pesta la 
15 martie. 

 23 martie - Partida conservatoare maghiară din 
Cluj, împreună cu cea liberală, cer unirea 
Transilvaniei cu Ungaria. 

 30 martie - Adunarea maghiară de la Sibiu, care 
nu a mai avut loc din cauza opoziției sașilor din 
oraș. Adunarea maghiară de la Aiud declară că 
dorește unirea Transilvaniei cu Ungaria. 

 Se ridică sub arme gărzile naționale maghiare 
din Târgu Mureș, Aiud și Turda. 

Luna aprilie
 Guberniul maghiar de la Cluj declară starea de 

asediu în Transilvania. 

Luna mai
 3/15 mai – are loc Adunarea Națională de la 

Blaj de pe Câmpia Libertății, la care participă un 
mare număr de români, în prezența fruntașilor lor. 
Voința românilor afirmă că: „Noi vrem să ne unim 
cu Țara”. 

 10 mai - Proclamația lui Wesselenyi Miklos, 
care îi îndeamnă pe secui să se ridice împotriva 
românilor. 

 29 mai - Se deschid lucrările Dietei maghiare 
de la Cluj. 

 30 mai - Dieta maghiară de la Cluj proclamă 
unirea Transilvaniei cu Ungaria. 

Luna iunie
 6 iunie - Dieta maghiară din Transilvania 

declară desființarea iobăgiei în această provincie. 
 10 iunie - Împăratul Ferdinand al Austriei 

sancționează decizia de unire a Transilvaniei cu 
Ungaria. 

 18 iunie - intră în vigoare în Transilvania legea 
desființării iobăgiei. 

Luna iulie
 4 iulie – românii din Munții Apuseni încep să se 

înarmeze, sub conducerea lui Avram Iancu. 
 11 iulie - Kossuth cere recrutarea de soldați 

pentru armata ungară, inclusiv din Transilvania, 
ceea ce provoacă rezistența la recrutare din partea 
românilor. 

Luna septembrie
 29 septembrie – Avram Iancu își așează 

Cartierul General în tabăra de la Câmpeni. 

Luna octombrie
 15 octombrie - Marea adunare națională a 

secuilor, la Lutița, în care aceștia se declară pe 
deplin de partea revoluției maghiare. 

 18 octombrie – baronul general Puchner, 
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comandantul trupelor austriece din Transilvania, îl 
numește pe Avram Iancu prefect al legiunii pe care 
urma să și-o înființeze prin recrutarea moților. 
Legiunea va fi botezată de către Avram Iancu 
„Legiunea II Auraria Gemina” în amintirea 
rădăcinilor romane ale românilor. 

 19 octombrie - Secuii atacă și jefuiesc 
Reghinul. 

 Baronul general Puchner solicită lui Avram 
Iancu să îi elibereze pe militarii austrieci capturați 
de către unguri și deținuți în zona Hunedoara. 
Avram Iancu îi eliberează pe austrieci cu ajutorul 
luptătorilor români. 

 21 octombrie – Avram Iancu primește ordin de 
la autoritățile militare austriece să dezarmeze 
localitățile ungurești ce se aflau în zona legiunii 
comandate de către el. Sunt dezarmate în mai puțin 
de două zile localitățile Abrud și Roșia Montană în 
mod pașnic. 

 23 octombrie – Masacrul de la Zlatna. Este 
dezarmată în urma unei lupte localitatea Zlatna. 
Cad în luptă circa 4-500 locuitori unguri ai 
orașului, iar o parte a orașului este incendiată. 

 25 octombrie - bătălia de la Ciumbrud. 
Luptători din legiunea lui Axente Sever opun 
rezistență unui inamic superior numeric, dar sunt 
obligați să se retragă. Românii pierd doi tribuni și 
șaizeci lăncieri. 

 Octombrie, nedatat – tabăra de la Măgina este 
atacată de gărzile naționale maghiare conduse de 
comitele Kemeny Farkas, susținut și de o companie 
de trupe regulate maghiare. Românii se retrag. 

 Octombrie, nedatat – Kemeny Farkas continuă 
înaintarea, se întărește cu companii de honvezi și 
cu cavalerie și atacă tabăra de la Cricău. Lupta este 
câștigată de către români, care înving datorită 
ingeniozității unui student ce lupta alături de ei. 

 Octombrie, nedatat – Avram Iancu își trimite 
delegați în comitatul Zarandului pentru a preveni 
eventualele excese ale românilor asupra civililor 
unguri din zonă. 

 28 octombrie – Insurgenții unguri înaintează pe 
valea Mureșului. Românii încearcă să se opună la 
Gura Văii, dar glotașii înarmați doar cu sulițe sunt 
înfrânți, iar tribunul Chendi capturat și executat la 
Hălmagiu alături de doi preoți și alți șase români. 

 Octombrie, nedatat – Inamicul pradă 
localitățile Pleșcuța și Hălmagiu. 

 31 octombrie - Luptătorii Legiunii XII Mureș 
atacă și distrug trupele ungare ale contelui Lázár. 

Luna noiembrie
 5 noiembrie - Luptătorii Legiunii XII Mureș, 

susținuți de detașamentele tribunilor Bianu și 
Nicolae Pop atacă și distrug în întregime brigada de 
secui a contelui Lázár, care mai fusese decimată o 

dată în octombrie, dar se refăcuse între timp. 
 6 noiembrie – Legiunile conduse de către 

prefecții Avram Iancu, Ioan Buteanu, Axente 
Sever, Bălaș și Popoviciu încep dezarmarea 
localităților ungurești de pe valea Mureșului spre 
Cluj. 

 7 noiembrie – Lupta de la Sâncrai, câștigată a 
doua zi de către insurgenții unguri, ajutați peste 
noapte de sosirea unor trupe proaspete din Ungaria. 

 8  noiembrie  – Lupta de la  Târnava 
(Hunedoara), câștigată de trupele maghiare. 

 9 noiembrie – orașul Aiud este împresurat de 
legiunea lui Avram Iancu. 

 10 noiembrie – Vințu de Sus se predă fără luptă 
legiunii lui Avram Iancu. Orașul Aiud se predă 
legiunii lui Avram Iancu. 

 20 noiembrie – se predă fără luptă legiunii lui 
Avram Iancu orașul Turda. 

 Noiembrie, nedatat - se predă fără luptă 
austriecilor și legiunilor române orașul Cluj. 

 Noiembrie, nedatat – localitatea Ocna 
Mureșului se predă legiunii lui Axente Sever. 

Luna decembrie
 4 decembrie – Avram Iancu demobilizează o 

mare parte din legiunea sa, iar cu cei 1500 luptători 
rămași ocupă poziție de apărare în satul Săcuel și 
Rogojel. În zilele următoare românii surprind un 
convoi de aprovizionare ungar, doboară 35 
honvezi, pierd și ei 2 răniți. Românii ocupă satul 
Vișag și pasul Bologa. 

 Se dă o nouă luptă cu ungurii din satul Sebeș. 
Românii sunt respinși și se retrag la Măgura. 
Ungurii pierd cca 40-50 morți și răniți, românii au 
câțiva răniți. Satele Trainiș și Vișag sunt capturate 
de unguri și incendiate. 

 Decembrie, nedatat – O altă legiune 
românească și tribunatul condus de tribunul Moga 
ce susțineau trupele austriece în înaintarea lor spre 
Huedin sunt obligate să se retragă după o luptă 
grea. Legiunea se retrage în munți în ordine, 
unitatea lui Moga spre Cluj. Tribunul Moga își 
abandonează oamenii, care sunt surprinși de 
inamic pe drumul dintre Turn și Homorod. Trupa 
pierde 100 morți și alți 200 prizonieri la unguri. 
Românii care scapă se împrăștie în munți. 

 Decembrie, nedatat – trupele austriece sunt 
silite să abandoneze Clujul și Dejul. 

Anul 1849

Luna ianuarie
 3 ianuarie – satul Râul Călatei este atacat de 

1000 insurgenți cu 4 tunuri. Li se opun 80 de tineri 
din sat timp de patru ore. Satul a fost incendiat în 
urma retragerii locuitorilor săi. Românii pierd doi 
luptători, insurgenții mai mulți morți. 
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 8 ianuarie - Centurionul Ion Spălăceanu cu 
trupa sa interceptează o coloană inamică pe care o 
pune pe fugă, capturându-i o căruță, arme și soldați. 

 9 ianuarie - Lupte în jurul satului Uioara, duse 
de luptători din Legiunea I Blasiana condusă de 
Axente Sever. 

 11 ianuarie – Insurgenții atacă satul Muntele 
Băișorii și îl pradă. Prefectul Simion Balint 
înaintează spre ei cu o mică trupă, dar inamicul se 
retrage la Iara, unde pierde doi morți. Balint se 
întoarce la tabăra de la Ocolișu Mare. 

 14 ianuarie – prefectul Balint atacă inamicul 
cantonat în satul Iara. Inamicul este scos din sat și 
aruncat spre Turda, pierzând 121 morți și un număr 
necunoscut de răniți. Românii pierd 28 morți și 15 
răniți și se întorc în tabăra de la Ocolișu Mare. 

 15 ianuarie – Insurgenții se întorc dinspre 
Turda și ocupă satele Surduc, Bicălatu și Iara, din 
care se retrag spre seară. 

 17 ianuarie – Același inamic înaintează din nou 
și amplasează 1200 luptători în satele Lita și 
Săvădisla. 

 17 ianuarie - Inamicul intră în Aiud cu peste 
1.000 infanteriști și husari, dar este respins. 

 18 ianuarie – prefectul Balint atacă insurgenții 
unguri din satul Lita și după o luptă de două ore îi 
respinge din sat. Rebelii se regrupează și sunt 
întăriți cu trupe de la Cluj, reiau lupta și obligă pe 
prefectul Balint să se retragă la Cacova Ierii, unde 
rezistă pe poziție unui atac de cavalerie, revine la 
contraatac și pune în derută pe inamic. Ungurii 
pierd 45 morți, românii 13. 

 19 ianuarie – Hălmagiul este ocupat după o 
luptă dintre trupa maiorului ungur Beke Jozsef 
compusă din 3500 secui cu șase tunuri și lăncierii și 
pușcașii români conduși de Ioan Buteanu. 

 20 ianuarie – Maiorul Beke J. cu trupa sa 
ajunge la Baia de Criș. 

 20 ianuarie - Inamicul atacă satul Sălciua și 
produc pierderi mari moților de sub comanda lui 
Simion Balint. 

21 ianuarie - Inamicul se retrage din satul 
Sălciua din cauza atacului dat de Simion Balint la 
Trascău. 

 22 ianuarie – 400 honvezi ocupă satul Trascău. 
Prefectul Balint pornește împotriva lor, dar aceștia 
nu primesc lupta și se retrag. 

 23 ianuarie - Maiorul Beke J. cu trupa sa ocupă 
orașul Brad. 

Luna februarie
 2 februarie - Bătălia de la Călățele, câștigată de 

români. 
 17 februarie – Trupa maiorului ungur Beke J. se 

retrage din Brad spre Deva. Secuii care îi însoțeau 

au plecat cu câteva zile mai înainte. 
 20 februarie – Sălciua - o trupă comandată de 

tribunul Ciurileanu, făcând parte din legiunea lui 
Balint, este atacată și bătută la Sălciua. Balint 
adună rămășițele trupei, aduce rezervele și ia 
poziție la Sălciua. Inamicul se retrage pe muntele 
Trascău, nu înainte de a ucide câțiva civili români 
neînarmați. Balint atacă dușmanul la Fântânele, 
capturează un tun mic, ucide doi rebeli și rănește 
mai mulți. 

 20 februarie – Hălmagiu – 2600 soldați unguri 
cu cinci tunuri, comandați de maiorul Csutak 
Kalman ocupă Hălmagiul. 

 21 februarie – Trupele maiorului Csutak 
Kalman ocupă Baia de Criș și Brad. 

 26 februarie – 600 honvezi vin de la Gilău la 
Mărișel. Trupa românească aflată de pază aici li se 
opune înaintării și îi respinge după o luptă de șase 
ore. Ungurii pierd 6 morți și un număr necunoscut 
de răniți, românii pierd și ei 6 morți. 

 27 februarie – Inamicul înaintează de la est de 
Sângiorgiu spre Baia de Arieș. Prefectul Balint 
ocupă poziție între Bedeleu și Valea Poienii și după 
4 ore îi respinge pe unguri spre Sângiorgiu. Ungurii 
pierd 15 morți, rămași pe câmpul de luptă. 

Bătălia de la Sibiu, 11 martie 1849

Luna martie

 1 martie – Cluj - Mai multe unități de honvezi 
înaintează dinspre Cluj și atacă avanposturile lui 
Balint de la Cacova Ierii. După o luptă de două ore 
inamicul este înfrânt, pierzând 5 oameni, printre 
care și comandantul lor, Debretzi. 

 1 martie – Zarand – Trupele maiorului ungur 
Csutak Kalman părăsesc orașul Brad și pleacă spre 
Deva, unde se dădeau lupte grele. 

 9 martie – Axente Sever primește ordin de la 
comandantul Albei Iulii să își aducă trupa în cetate, 
pentru apărarea acesteia. Axente Sever pornește 
însă în ajutorul Sibiului, dar vestea căderii acestuia 
în mâna ungurilor îl întoarce la Alba Iulia. 

 11 martie – orașul Sibiu cade în mâna 
insurgenților unguri conduși de generalul Bem, iar 
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trupele austriece părăsesc Transilvania și se 
refugiază în Țara Românească. 

 12 martie – 1600 honvezi înaintează spre satul 
Mărișel. Li se opun toți locuitorii din sat, atât 
bărbați, cât și femei. Sătenii îi atacă prin 
surprindere pe invadatori, care pierd 30 morți între 
care erau și ofițeri și subofițeri și se retrag. La 
trecerea peste Someșul Mare honvezii pierd înecați 
din cauza debandadei retragerii alți circa 100 
oameni. Românii au numai trei răniți. 

17 martie – Trupele maiorului ungur Csutak 
Kalman ocupă din nou Baia de Criș și Brad și 
dezlănțuie teroarea asupra populației civile 
românești. 

 20 martie – 60 vânători români înfruntă o 
companie de honvezi pe care o înfrâng la Geomal. 
Ungurii pierd 3 morți. 

 22 martie – 1300 voluntari unguri atacă 
legiunea prefectului Balint între Dealul Mâșca și 
Valea Iarei. Legiunea română se apără până când 
termină munițiile, se retrage pentru aprovizionare, 
revine pe câmpul pe luptă, dar nu mai întâlnește pe 
inamic, care se retrăsese între timp. Românii pierd 
trei morți și câțiva răniți. 

 27 martie – Trupele de asediu ungare încep 
bombardamentul asupra cetății Alba Iulia. 

 28 martie – Bombardament unguresc asupra 
cetății Alba Iulia. Artileria austriacă deschide și ea 
focul. Pentru a ajuta cetatea, prefectul Axente Sever 
face demonstrații cu trupa sa împotriva ungurilor, 
cărora le provoacă pierderi. 

 29 martie – Asediatorii unguri trimit o 
importantă forță împotriva lui Axente Sever, care 
însă se retrage deoarece scopul său de a ajuta 
cetatea Alba Iulia fusese realizat. Cetatea schimbă 
focuri cu asediatorii. 

30 martie – schimburi de focuri între asediatorii 
cetății Alba Iulia și asediați. 

 31 martie – schimburi de focuri între asediatorii 
cetății Alba Iulia și asediați. 

Luna aprilie
 1 aprilie – schimburi de focuri între asediatorii 

cetății Alba Iulia și asediați. 
 1 aprilie - 600 honvezi atacă trupa românească 

ce apăra satul Cacova Ierii. 
 2 – 11 aprilie – schimb zilnic de focuri de 

artilerie și de infanterie la Alba Iulia între asediatori 
și asediați. 

 6 aprilie – lupta de la Jercuța. Ungurii sunt 
înfrânți, pierzând 45 morți. 

 9 aprilie – trupele prefectului Buteanu atacă 
orașul Brad, intră în oraș, dar nu se pot menține din 
cauza unor informații eronate și se retrag. 

 10 aprilie – bătălia de Vălidești, câștigată de 
români după cinci ore de luptă împotriva a trei 

companii de honvezi. Inamicul pierde 15 morți, 
românii un mort. 

 12 aprilie – Asediatorii unguri atacă cetatea 
Alba Iulia, dar sunt respinși de infanteria austriacă. 

 13 aprilie – 1500 voluntari unguri pornesc din 
Cluj și din Turda spre a ataca trupele prefectului 
Balint. Insurgenții porniți din Turda sunt înfrânți 
succesiv la Buru și la Vidolm și se retrag în 
dezordine. Insurgenții din Cluj sunt bătuți la 
Cacova Ierii și în retragerea lor la Băișoara. În total, 
inamicul pierde peste 40 morți, românii pierd 9 
oameni. 

 15  ap r i l i e  –  P i a t r a  Tă i a t ă .  Trupe le 
comandantului ungur Egloffstein sunt înfrânte la 
Piatra Tăiată. 

 15 aprilie – Geoagiu. Prefectul Axente Sever 
atacă Geoagiu cu scopul de a captura depozitele de 
hrană ale inamicului și pentru a face joncțiunea pe 
Mureș cu trupele generalului austriac Puchner. 
Prefectul român capturează o însemnată cantitate 
de provizii la Geoagiu și se retrage la timp în munți 
cu captura sa, evitând puternicele forțe maghiare 
trimise pentru a-i lua înapoi prada. O trupă 
maghiară urmăritoare care înainta dinspre Balșa 
este înfrântă și are pierderi foarte mari. 

16 aprilie - Lupte la Zlatna, purtate de luptători 
din Legiunea I Blasiana condusă de Axente Sever. 

 18 – 20 aprilie – foc de artilerie tras de cetatea 
Alba Iulia asupra asediatorilor. 

 18 aprilie – Insurgenții maghiari pornesc din 
Zlatna spre Abrud, dar sunt opriți la Valea Dosului 
de trupa prefectului Axente Sever și respinși înapoi 
în oraș, de unde nu mai pot fi scoși. 

 19 aprilie – continuă atacul lui Axente Sever 
împotriva insurgenților respinși cu o zi înainte în 
Zlatna. Inamicul a pierdut în cele două zile de luptă 
40 morți, românii numai 4. 

 19 aprilie – deputatul ungur de origine română 
Ioan Dragoș din Oradea, trimis al lui Kossuth, scrie 
din Brad lui Avram Iancu, solicitând depunerea 
armelor de către români. 

 20 aprilie – sosește lângă Zlatna însuși Avram 
Iancu cu un ajutor de 600 luptători pentru Axente 
Sever care încă îl ținea pe inamic blocat în oraș. 
Știrea că o unitate militară inamică amenință 
Abrudul face ca românii să se retragă aproape cu 
toate efectivele încă în ziua în curs. 

 22 – 26 aprilie - foc de artilerie tras de cetatea 
Alba Iulia asupra asediatorilor. 

 24 aprilie – trupele comandantului ungur 
Egloffstein sunt înfrânte la Piatra Lungă.. 

 25 aprilie – Alba Iulia. Asediatorii unguri trimit 
trupe împotriva luptătorilor lui Avram Iancu. 

 25 aprilie (după unele surse 22 sau 23 aprilie) – 
Are loc întâlnirea de la Mihăileni dintre Avram 



77

Iancu și alți conducători români și deputatul 
maghiar Ioan Dragoș, care propune armistițiu în 
vederea negocierii depunerii armelor de către 
luptătorii români. 

 27 aprilie – 1000 luptători moți veniți de la 
Zlatna reușesc să străpungă linia asediatorilor și să 
introducă în cetatea Alba Iulia o cantitate însemnată 
de provizii. 

 29 aprilie – foc puternic de artilerie tras de 
garnizoana  ce tă ț i i  Alba  Iu l ia  împotr iva 
asediatorilor. 

Luna mai
 3 mai – deputatul maghiar Ioan Dragoș se 

întoarce în munți, la Mihăileni, pentru a continua 
negocierile cu românii, încercând să îi facă pe 
aceștia să depună armele. 

 5 mai – au loc două adunări naționale la Abrud, 
respectiv Câmpeni, unde deputatul maghiar Ioan 
Dragoș expune poporului român condițiile predării 
armelor. Românii resping oferta maghiară și decid 
să continue lupta cu orice preț până la victorie sau 
moarte. 

 5 mai – trupele maghiare pornite de la Huedin și 
Gilău atacă satul Lăpușești, pe care îl distrug. 
Inamicul atacă apoi Dealul Isarului și după ce pierd 
în luptă cam 40 oameni, sunt obligați să se retragă. 
Românii pierd un singur luptător. 

 6 mai – Abrud. Maiorul ungur Hatvani ocupă 
Abrudul chiar în timpul armistițiului și a 
negocierilor, pe care îl încalcă. Avram Iancu scapă 
din Abrud cu puțin timp înainte de ocuparea 
acestuia de către insurgenți, mai mulți fruntași 
români cred cuvântul lui Dragoș și rămân în oraș 
convinși că nu li se va întâmpla nimic din partea 
trupelor maghiare. Majoritatea acestor fruntași va fi 
executată însă mai târziu de către insurgenți, alături 
de o parte din populația românească din oraș. 

 6 mai – Alba Iulia. Artileria din cetate trage 
asupra asediatorilor. 

 6 mai – Jurcuța. Comandantul maghiar Buzgo 
încearcă să străbată în munți prin atacarea satului 
Jurcuța, dar este respins. 

 7 mai – pregătiri de luptă ale românilor 
cantonați la Câmpeni în vederea atacului asupra 
Abrudului ocupat de trupele maiorului Hatvani. 
Deputatul maghiar Ioan Dragoș îi scrie lui Avram 
Iancu să depună armele. 

 8 mai – are loc atacul moților conduși de Avram 
Iancu asupra Abrudului ocupat de insurgenții și 
trupele maghiare. Inamicul este împins în oraș și are 
pierderi mari. 

 9 mai – Alba Iulia. Foc de infanterie din cetate 
asupra inamicului. 

 9 mai – Abrud. Continuă atacul românilor 

asupra insurgenților și trupelor maghiare care 
ocupau orașul Abrud. 

 10 mai – la ora 3 dimineața maiorul maghiar 
decide să fugă din Abrud la adăpostul nopții și al 
ceții. Retragerea lui este observată, începe lupta și 
urmărirea trupelor și insurgenților maghiari. Scapă 
cu viață prin fugă doar maiorul Hatvani și câțiva 
oameni din preajma lui. În Abrud se dau lupte grele, 
orașul este incendiat, deputatul maghiar Ioan 
Dragoș este ucis de românii înfuriați, fiind 
considerat de către aceștia drept trădător. În timpul 
luptelor din zilele de 8-10 mai, maghiarii pierd circa 
2000 oameni, morți. Pierderile românești nu se 
cunosc. 

 11 mai – românii atacă depozitele de hrană din 
satul Hălmagiu ce aparțineau insurgenților. Are loc 
o luptă, inamicul e pus pe fugă și românii 
capturează o cantitate mare de hrană și de sare. 

 12 mai – luptă de artilerie și ieșire a cavaleriei 
din cetate. 

 13 mai – luptă de cavalerie în zona asediată a 
cetății Alba Iulia. Trupele de grăniceri bănățeni din 
cetate alungă pe inamic. 

 14, 15, 16 mai – hărțuieli cu focuri de artilerie și 
infanterie între cetatea Alba Iulia și asediatori. 

 16 mai – Maiorul Hatvani revine și ocupă orașul 
Abrud cu o nouă trupă formată din secui, miliții 
maghiare, legionari austrieci, în total 2800 oameni 
cu 4 tunuri (după surse maghiare numărul 
invadatorilor unguri ar fi fost de 4000 oameni, plus 
miliții, cavalerie și 4 tunuri). Românii opun 
rezistență în câteva locuri, dar trebuie să se retragă 
și nu pot împiedica ocuparea orașului de către 
inamic. 

 17 mai – Alba Iulia. 700 luptători români sub 
conducerea prefectului Axente Sever străpung 
încercuirea maghiară din jurul cetății Alba Iulia și 
resping insurgenții la distanță. După punerea în 
debandadă a asediatorilor, românii intră în cetate și 
intră în componența trupelor de apărare a cetății. 

 17 mai – Abrud. Luptătorii români conduși de 
Avram Iancu atacă trupele maiorului Hatvani la 
Abrud. Insurgenții sunt împinși în oraș și blocați 
acolo. 

 18 mai – Continuă luptele la Abrud împotriva 
trupelor maghiare conduse de maiorul Hatvani. 

 19 mai – Trupele maghiare încep retragerea din 
Abrud. Sunt ajunse din urmă de către români la 
Bucium Cerbu și decimate. Dintre legionarii 
vienezi scapă doar șase și sunt luați prizonieri. 
Maghiarii pierd toate tunurile și cca 3000 morți în 
total în cele câteva zile de luptă, scăpând cu fuga 
numai maiorul Hatvani cu 3-400 oameni. Pierderile 
românești nu se cunosc. 
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 20-21 mai – schimburi de focuri de artilerie și 
infanterie între asediatori și cetatea Alba Iulia. 

 23, 24, 25 mai – hărțuieli cu focuri de artilerie 
între asediați și asediatori la cetatea Alba Iulia. 

 26 mai – prezența milițiilor românești conduse 
de prefectul Axente Sever în cetatea Alba Iulia nu 
mai este dorită de conducerea militară austriacă. 
Luptătorii români ies din cetate, străpung prin luptă 
încercuirea maghiară și ajung cu bine în munți după 
ce au provocat asediatorilor pierderi însemnate. 
Pierderile românilor sunt mici și doar o mică parte 
din milițiile românești nu vor reuși străpungerea și 
se vor refugia înapoi în cetate unde vor rămâne 
până la finalul ostilităților. 

 27-28 mai – hărțuieli cu focuri de artilerie între 
asediați și asediatori la cetatea Alba Iulia. 

 30 mai – hărțuieli cu focuri de artilerie între 
asediați și asediatori la cetatea Alba Iulia. 

 31 mai – lupte aprige între milițiile române și 
asediatorii cetății Alba Iulia. Spre seară românii 
sunt respinși și nu reușesc să își atingă scopul de a 
despresura cetatea. 

Luna iunie
 2 iunie – Românii organizați în coloane de atac 

pornesc să despresoare cetatea Alba Iulia. În timpul 
apropierii de cetate intră în contact cu asediatorii 
maghiari, au loc lupte deosebit de înverșunate și în 
final românii sunt obligați să se retragă fără a mai 
ajunge la cetate. 

 3 iunie – luptă grea la Teiuș între milițiile 
române și insurgenți. Românii sunt forțați să se 
retragă după ce pierd 31 oameni. 

 5 și 6 iunie – luptă de artilerie la cetatea Alba 
Iulia. 

 8 iunie – o forță maghiară condusă de baronul 
Kemeny Farkas pleacă din Brad spre Abrud spre a 
ocupa orașul. Se confruntă cu românii la Blăjeni, 
după ce pe drum a fost hărțuit de trupele 
viceprefectului Groza. Acest viceprefect atacă 
ulterior în aceeași zi transporturile de alimente ale 
lui Kemeny și le capturează după lupte cu escorta 
convoaielor. 

 9 iunie – trupele lui Avram Iancu sunt atacate în 
poziția dintre Vulcan și Ciurileasa de către baronul 
Kemeny și obligate să se retragă. 

 9 iunie – Ponorul Remetii, apărat de un mic 
număr de luptători este atacat de insurgenți și 
apărarea este respinsă. 

 10 iunie – Tribunul Fodor, respins de la Ponorul 
Remetii revine cu întăriri și atacă pe insurgenți, 
împingându-i înapoi până în satul Remetea. 

 11 iunie – Inamicul respins de tribunul Fodor la 
Remetea, întărit cu 1000 oameni, atacă pe Fodor la 
Tarcău și îl respinge în munți, deoarece românii 

rămân fără muniție. În aceeași noapte românii se 
aprovizionează, revin la contraatac și resping pe 
maghiari până spre cîmpie la Teiuș și Aiud. 

 11 iunie – baronul Kemeny intră în Abrud, lăsat 
în mod deliberat de către români să intre singur în 
capcană, la fel ca și maiorul Hatvani cu o lună mai 
devreme. Lupta începe imediat ce trupele maghiare 
intră în localitate și ține până noaptea. 

 12 iunie – baronul Kemeny somează pe Avram 
Iancu să predea armele, însă acesta refuză 
categoric. 

 13 iunie – lupte grele în jurul Abrudului 
împotriva trupelor lui Kemeny. 

 13 iunie – 600 insurgenți atacă spre Baia de 
Arieș din direcția Sîngeorgiu. Sunt opriți și respinși 
în câmpie fără ca măcar să se fi putut apropia de 
oraș. 

14 iunie – solicitări de tratative din partea lui 
Kemeny, a cărui trupe nu mai aveau mâncare de 
două zile. 

 8-13 iunie - lupte de artilerie la cetatea Alba 
Iulia, în unele zile doar hărțuieli de artilerie. 

 15 iunie – Alba Iulia. Luptă de artilerie cu 
asediatorii. 

 15 iunie – Abrud. Trupele maghiare din oraș 
încep atacul asupra românilor care îi înconjuraseră. 
Scopul lor era de a sparge încercuirea și de a se 
retrage din munți deoarece rămăseseră fără 
provizii. Atacul maghiar eșuează cu pierderi foarte 
mari și insurgenții sunt obligați să se întoarcă în 
oraș, unde rămân blocați de români. 

 16 iunie – Trupele lui Kemeny încep atacul 
pentru a străbate spre Zlatna și a se salva. Lupta este 
deosebit de dură, maghiarii sunt ajunși din urmă la 
Valea Cerbului și decimați. Baronul Kemeny scapă 
cu fuga, după ce a pierdut în 9 zile de luptă cca 500 
morți și un număr foarte mare de răniți, pe care a 
fost însă în stare să îi evacueze din munți. 

 17 iunie – hărțuieli de artilerie la cetatea Alba 
Iulia 

 19-23 iunie - lupte de artilerie la cetatea Alba 
Iulia 

 19, 20, 21 iunie – lupte grele conduse de 
tribunii Ciurileanu și Rațiu în estul munților pentru 
a opri accesul trupelor maghiare spre centrul 
Apusenilor. 

 23 iunie – prefectul Balint atacă inamicul la 
Poșaga și îl pune pe fugă. Maghiarii pierd 21 morți, 
românii trei. 

 24 iunie – bombardament deosebit de violent al 
asediatorilor maghiari asupra cetății Alba Iulia. 

 24 iunie – luptă violentă lângă Zlatna. Bătălia e 
câștigată de români, maghiarii se retrag în 
debandadă. 
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 25 iunie – Trupele maghiare înaintează spre 
Baia de Arieș. Sunt bătute succesiv pe drum în 
zilele de 25, 27 și 29 iunie și nu își ating obiectivul 
propus. 

 26-30 iunie – luptă continuă de artilerie la 
cetatea Alba Iulia. 

Luna iulie
 1-2 iulie – schimb de focuri de artilerie la Alba 

Iulia între asediatori și asediați. 
 2 iulie – trupele maghiare conduse de Vasvari 

atacă și distrug satul Mărișel, cu toată apărarea 
curajoasă a românilor de acolo. 

 3 iulie – trupele maghiare conduse de 
comandantul Velics avansează împotriva forțelor 
conduse de tribunii Fodor și Șerban 

 4 iulie – forțele maghiare conduse de Velics 
ajung la Tarcău. Apărătorii români se retrag pas cu 
pas luptând, pentru a atrage inamicul la o 
strâmtoare, deoarece erau prea slabi pentru a da o 
luptă în câmp deschis. Ajunși în defileu, românii 
contraatacă și distrug aproape în totalitate trupa 
inamică. Comandantul Velics scapă cu fuga 
împreună cu un mic număr din cavaleriștii săi. 
Capturile luate de români sunt importante și includ 
400 puști, 2 tunuri de munte de 2 pfunzi și jumătate, 
mulți cai și o cantitate mare de echipament militar. 

 5 iulie – lupte la Fântânele contra trupei 
conduse de Vasvari. Tribunul Corcheș sosește cu 
întăriri. 

 6 iulie – Vasvari pornește spre munți cu o trupă 
puternică, 3000 oameni, 300 pionieri pentru 
deschiderea drumurilor în munți, cu cinci tunuri. 
Trupa românească numără doar cca 450 
combatanți, dintre care doar 120 au arme de foc, 
susținuți inclusiv de către femeile din zonă, care iau 
parte activă la apărare. La Fântânele trupa 
maghiară este surprinsă în ambuscadă de către 
români. După o scurtă luptă, maghiarii pierd pe 
însuși Vasvari, pe majoritatea ofițerilor și cca 800 
oameni. Mulți alții pier în debandada retragerii, 
înecați la trecerea peste Someș. Românii au numai 
4 morți și capturează 4 tunuri cu tot cu muniție, 
steaguri și o mare cantitate de echipament militar. 

 5-12 iulie – garnizoana cetății Alba Iulia 
schimbă focuri de artilerie și de infanterie cu 
asediatorii. 

 14 iulie – în cetatea Alba Iulia cad rachete trase 

de asediatori. 
 15 iulie – schimb de focuri între garnizoana 

Alba Iulia și asediatori, duel de artilerie. 
Garnizoana cetății face o ieșire contra asediatorilor 
și se întoarce victorioasă. 

 16 iulie - schimb de focuri de infanterie și 
artilerie între garnizoana Alba Iulia și asediatori 

 18 iulie – asediatorii hărțuiesc garnizoana 
cetății Alba Iulia 

 19 iulie – artileria inamică trage asupra cetății 
Alba Iulia 

 20 iulie – garnizoana cetății Alba Iulia execută 
foc de artilerie contra unei unități de asediu 

 21 iulie – puternic schimb de focuri la cetatea 
Alba Iulia 

 22 iulie – trupe maghiare din comitatul Satu 
Mare încearcă să străpungă apărarea românească 
condusă de tribunul Fodor, pe direcția dealul 
Bedeleu. Are loc o luptă, ungurii sunt bătuți, pierd 
15 morți și toate bagajele, care cad în mâna 
românilor. 

 23 iulie – duel de artilerie la cetatea Alba Iulia 
 24-25 iulie – Axente Sever dă un atac în direcția 

cetății Alba Iulia cu scopul de a rupe încercuirea 
acesteia de către maghiari. Avanposturile maghiare 
sunt respinse inițial până în satul Șard, apoi chiar 
mai departe, după lupte violente. Atacat de forțe 
superioare maghiare, Axente Sever se retrage 
puțin, apoi primind întăriri revine la contraatac și 
inamicul se retrage. Românii capturează depozitele 
maghiare de alimente de la Teiuș, Bărăbanț și 
Secaș. În timpul luptelor românii au fost susținuți 
de artileria garnizoanei Alba Iulia și de o ieșire a 
garnizoanei. Trupele austriece au fost conduse de 
locotentul Rusz și de locotenentul major 
Verindean, români de origine. 

 26 iulie – Axente Sever intră primul în cetatea 
acum deschisă, Alba Iulia. 

 27 iulie – cetatea Alba Iulia este considerată 
despresurată și asediul maghiar este ridicat 

Luna august
 2 august – garnizoana cetății Alba Iulia 

efectuează o nouă ieșire, dar se întoarce în cetate 
fără a reuși să ia capturi de la inamic 

 12 august – generalul rus Luders intră în cetatea 
Alba Iulia cu statul său major.
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STATUIA	PIERDUTĂ	A	SĂTMARULUI.	
Monumentul	Eroului	Necunoscut	din	Satu	Mare,	

va	fi	reconstruit

   upă Primul Război Mondial, la 1 
decembrie 1918, cel mai mare vis al unei națiuni a 
fost realizat. România Mare a fost întemeiată. 
Însă câtă suferință a provocat poporului român 
Primul Război Mondial putem înţelege dacă ne 
lăsăm imaginaţia liberă, ca să vedem o mare parte 
a României acoperită de cruci. Morminte săpate 
la repezeală, pe câmpuri, pe drumuri sau la 
marginea satelor. Oamenii fuseseră îngropaţi 
acolo unde muriseră, în timpul luptelor. Putem 
vorbi despre 330.000 de soldaţi şi ofiţeri morţi 
sau dispăruţi, adăugându-se 650.000 de victime 
din rândul civililor. Sunt cifrele prezentate, la 
finalul conflagraţiei, în Buletinul de Informaţii al 
Secţiei a II-a din cadrul Marelui Cartier General 
al Armatei Române.

Ideea de a comemora eroii necunoscuți a 
apărut în Belgia, prima țară care a instituit 
conceptul de Erou Necunoscut, ostaşul care să 
întruchipeze sacrificiul tututor camarazilor săi, 
ştiuţi sau neştiuţi. Modelul a fost preluat de 
Franţa, Marea Britanie, Italia. România a preluat 
conceptul în anul 1921, iar Societatea patronată 
de Regina Maria a primit însărcinarea de-a stabili 
exact modul în care va fi ales modelul Eroului 
Necunoscut.

Imediat după aceasta, ideea de comemorare 
a soldatului necunoscut a intrat în rândul 
oamenilor. Erau foarte multe victime în rândul 
celor care au luptat pentru România Mare, dar nu 
se cunoștea numele acestora. S-au ridicat 
monumente de diferite forme și dimensiuni 
pentru cinstirea soldaților români morți în luptă. 
De-a lungul și de-a latul țării aceste monumente 
sunt sărbătorite cu mândrie în fiecare an.

În Satu Mare Monumentul Eroului 
Necunoscut a fost inaugurat la data de 1 
Decembrie 1922, fiind amplasat în Piața Victoriei 
sau Carol I din unele descrieri (azi Piața 
Libertății). Monumentul care era flancat de două 
tunuri, reprezenta un soldat român care îşi 
dezbracă tunica. Pe partea frontală a fost 
amplasată o plachetă înfăţişând scene de luptă, 
având gravate cuvintele „Mărăşeşti” (deasupra) 
şi „Tisa” (dedesubt), amintind două victorii ale 
armatei române din anul 1917, respectiv 1919. Pe 
partea laterală a soclului, au fost gravate versurile 

din poezia „Mircea şi  solii” (Dimitrie 
Bolintineanu):

Viitor de aur țara noastră are
Şi prevăz prin secoli a ei înălţare
Ansamblul statuar a fost ridicat grație 

contribuției financiare voluntare a cetățenilor 
județului, care, prin donațiile lor, și-au exprimat 
astfel recunoștința față de cei care și-au jertfit 
viața pe altarul libertății naționale, fiind primul 
monument de pe noua graniță de vest a României.

Întrucât în anii tulburi ai celui de-al Doilea 
Război Mondial, Eroul Necunoscut a dispărut, 
principalele organizații civice din județ au inițiat 
o campanie de strângere de fonduri pentru ca, în 
anul Centenarului Marii Uniri, Monumentul 
Eroului Necunoscut să se reîntoarcă pe 
amplasamentul lui originar, într-un obligatoriu 
gest de reparație istorică.

Asociația Civică Tempora a deschis la 
Banca Transilvania contul RO34 BTRL RONC 
RT00 F840 9802, unde cei care, din conștiință și 
suflet, pot să doneze pentru această cauză.

Până în momentul de față au înregistrat 
donații următoarele societăți: REWNA PREST 
SRL, WILLY PROD SRL, CICIOU FOREST 
S R L ,  U N I C A R M  S R L ,  S O N D E X 
PRODUCTION SRL.

Totodată au fost începute demersurile de 
obținere a documentelor de autorizare, în data de 
27.03.2018, Primăria Satu Mare a eliberat 
Certificatul de Urbanism nr. 354, urmând să se 
depună actele pentru autorizarea construcției.
 Dacă ar putea vorbi soldatul necunoscut 
ar spune:

Eu reprezint sute de ostași care au luptat 
pentru libertate, pentru unire. Nu eu sunt cel 
care trebuie să primească meritele, ci întregul 
grup. Puterea a stat în grup, asta ne-a dat putere 
și curaj. Chiar aș vrea să se dea mai multă 
importanță acelor vremuri. Pe unde mai mergi 
dragă trecătorule, să îi saluți respectuos pe cei 
ca mine.

Dragi sătmăreni haideți
SĂ FACEM IAR CUNOSCUT EROUL 

NECUNOSCUT

D



Petre	DULFU

În Alba - Iulia, cetatea                                               
           viteazului Mihai... priviți!
       Curg valuri, valuri azi Românii, 
           cu-același gând la drum porniți.
       Tot curg mereu, din patru unghiuri:
           din Maramureș, din Banat
        Și din Crișana cea frumoasă, 
            și din Ardealul minunat...
        Venit-au, câtă frunză-n codru;
            și alții tot mai vin, cu zor...
        De ce-s așa de veseli oare,
            cum n-au mai fost în viața lor?
 
        Că-n Alba - Iulia, cetatea
            care-a văzut murind odată 
        Pe bravul Horia și pe Cloșca
            sfărmați de ucigașa roată,
        Ei au venit să spună lumii
             că sunt sătui de-atâta chin!
        Și că grumajii nu-și mai pleacă
             de-acuma jugului străin!
        Că vor stăpânitori să fie
             pe-al lor pământ... și să unească
        De astăzi țara lor frumoasă, 
             pe veci... cu Țara Românească!
 
         La Alba - Iulia, cetate
              unde-au zăcut închiși martirii, 
         Stindarde românești pe ziduri
              se-arată mândre azi privirii...
          Tribuni, prin grai vestesc poporul
              că-i fapt îndeplinit unirea;

           Și stropi de lacrimi de sub gene, 
               la toți, le stoarce ... fericirea.
          Și până sus la cer la Domnul
              se-nalță vesela strigare
          Din mii și mii de piepturi scoasă:
              - "Trăiască România Mare!"

La Alba-Iulia, deasupra
            cetății unde-i strâns poporul,
        Plutesc prin aer sfinte umbre:
            a lui Mihai învingătorul, 
        Cu a lui Horia, Cloșca, Iancu..,
            și zic: - "Nepoți!...în astă zi
        Ați făptuit ce noi degeaba
            truditu-ne-am a-nfăptui...
        Mărire, cinste-n veci dar vouă!
            Noi moarte-amară am îndurat...
        Ci-acum, săltăm de bucurie,
            căci iată, voi ne-ați răzbunat!"

        În Alba- Iulia voioasă,
            ca-n țara toată, din Carpați
        Și până-n malurile Tisei,
            e sărbătoare azi la frați. 
        În joc cei tineri bat pământul,
            plângând spre cer bătrânii cată, 
        Și mulțumiri aduc din suflet
            Atotputernicului Tată:
        Că li s-a dat și lor s-ajungă
            această zi de praznic sfânt,
        Când nu mai e român în lanțuri!
            când slobozi toți... și una sânt!

ÎN	ALBA	-	IULIA	
(1	decemvrie	1918)

(din volumul Visuri împlinite, ediția III, probabil 1924)
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