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   șa după cum prevedeam, și speram totodată, 
acest an în care celebrăm Centenarul Marii Uniri 
este plin de evenimente, care mai de care mai 
interesante, mai semnificative și cu rezonanță 
mai aparte în inimile românilor sătmăreni. În 
acest context, era aproape inevitabil ca rubrica de 
față a numărului aferent trimestrului II pe 2018 al 
revistei noastre să nu consemneze o serie de 
manifestări și evenimente ce au avut loc în 
județul și municipiul Satu Mare în perioada 
aprilie-iunie, aproape toate desfășurându-se sub 
egida Centenarului. Ca să nu mai spunem faptul 
că la multe din acestea inițiatorul sau unul dintre 
organizatori a fost Asociația Civică Tempora Satu 
Mare.

Însă, principalele activități în care am fost 
angrenați au fost cele legate de reamplasarea 
Monumentului Eroului Necunoscut în Pița 
Libertății din municipiul Satu Mare. Așa după 
cum anunțasem în numărul precedent, la sfârșitul 
lunii martie, Primăria municipiului Satu Mare ne-
a eliberat Certificatul de urbanism, astfel că am 
continuat demersurile necesare ducerii la bun 
sfârșit a acestui important proiect, atât prin 
valoarea sa artistică și de peisaj urban, cât, mai 
ales, prin semnificația gestului generației 
sătmărene a Centenarului, care  demonstrează că 
are capacitatea de a reda comunității un 
monument realizat de generația Marii Uniri, pe 
care vicisitudinile istoriei l-au făcut pierdut. 
Astfel, am identificat firma NE&RO INVEST 
SRL din Gherla, care, în baza unui contract ferm 
încheiat, s-a angajat să refacă statuia propriu-zisă 
în forma în care a fost la 1 Decembrie 1922, 
precum și să obțină avizul de la Comisia de For 
public din Ministerul Culturii și Identității 
Naționale (cerut în Certificatul de urbanism), 
documentația necesară fiind deja înaintată la 
București. De asemenea, pe baza documentelor 
întocmite de firma respectivă, precum și de 
arhitectul sătmărean Mircea Corodan, cu 
sprijinul doamnei dr. Daniela Bălu, care s-a 
implicat în mod cu totul și cu totul deosebit în 
toate activitățile și demersurile noastre, fapt 
pentru care îi adresăm și cu acest prilej calde 
mulțumiri, și a Direcției Județene de Cultură Satu 
Mare, s-a înaintat dosarul și către Comisia zonală 

de monumente de la Oradea, speranța noastră 
fiind să avem ambele avize până cel târziu la 
sfârșitul lunii iunie, sau jumătatea lui iulie, astfel 
încât să se poată obține Autorizația de construcție 
în timp util pentru realizarea soclului înainte de 
sezonul rece.

Totodată, în scopul obținerii suportului 
financiar necesar, am depus un proiect la 
Consiliul Județean Satu Mare în cadrul 
concursului de proiecte desfășurat în baza Legii 
350/2005, Secțiunea Cultură – Celebrarea 
Centenarului Marii Uniri a României (1918-
2018) și a Războiului pentru Întregirea 
Neamului, fiindu-ne alocată suma de 96.350 lei, 
ceea ce reprezintă cam 1/3 din cheltuielile 
estimate. Pentru completare, atât Asociația 
Civică Tempora, cât și alte instituții și asociații au 
demarat acțiuni de colectare de fonduri din surse 
private, în special sponsorizări de la agenți 
economici, donații de la persoane fizice și 
dirijarea procentului de 2% din impozitul pe 
veniturile din salarii și pensii aferent anului 2017 
în contul deschis de către noi în acest scop. 
Rezultatele obținute până în prezent sunt 
încurajatoare, ceea ce ne face să credem că la 1 
Decembrie 1918 vom avea aparte de o mare 
sărbătoare, în cadrul căreia locul central va fi 
deținut de dezvelirea și sfințirea Monumentului 
Eroului Necunoscut în Piața Libertății din Satu 
Mare.

Până atunci, așa cum spuneam la început, au 
avut și vor avea loc diverse evenimente ce se 
desfășoară sub egida Centenarului, astfel că în 
cele ce urmează voi încerca să le trec în revistă pe 
cele derulate în acest trimestru, majoritatea fiind 
prezentate mai amplu pe pagina web a asociației 
noastre, precum și în presă.

Unul din cele mai importante evenimente, 
care, din păcate, se desfășoară cu tot mai puțini 
din cei aniversați, este Ziua Veteranilor de 
Război, sărbătorită în fiecare an la 29 aprilie. 
Cum în acest an data respectivă a fost duminica, 
manifestările au avut loc anterior, respectiv joi și 
vineri. Astfel, în organizarea Direcției de cultură 
a municipiului Carei, cu concursul Centrului 
Militar Județean Satu Mare, la Castelul Karoly a 
avut loc o sesiune de comunicări legate de Ziua 
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Veteranilor de Război, în cadrul căreia am avut și 
eu plăcerea să le vorbesc elevilor prezenți despre 
cei care au luptat cot la cot cu eroii. Spre 
deosebire de aceștia, ei au avut șansa de a scăpa 
vii, chiar dacă unii cu răni ce le-au afectat 
întreaga viață, și să se întoarcă la vetrele lor, fiind 
u n  e x e m p l u  v i u  a l  a t a ș a m e n t u l u i  ș i 
devotamentului față de țară, manifestat pe 
câmpurile de luptă, dar și după, în viața civilă. Cu 
acest prilej, am prezentat celor de față o parte a 
Expoziției fotografice “Jertfa eroilor pentru 
făurirea României Mari”, vernisată în februarie la 
Cercul Militar de Garnizoană Satu Mare. Și dacă 
am amintit de expoziție, voi consemna faptul că 
aceasta a poposit, parțial (datorită lipsei de 
spațiu), la câteva unități de învățământ din 
municipiul Satu Mare (I.I.C. Brătianu, Gh. 
Dragoș, Lucian Blaga, Ion Creangă, Doamna 
Stanca), precum și la muzeul din Carei (18.05.-
11.06.2018), urmând ca pe perioada vacanței de 
vară să revină la locul unde a fost vernisată. 
Printre vorbitori s-au numărat și doi elevi, unul 
dintre ei, Daiana Maria Dragoș, ne-a trimis spre 
publicare materialul pe care-l puteți citi în 
numărul de față.
 La Satu Mare, marcarea Zilei Veteranilor de 
Război a avut loc vineri, 27 aprilie, organizându-
se un ceremonial militar, religios și laic pe platoul 
din fața Statuii Ostașului Român, cu participarea, 
așa cum aminteam, a tot mai puțini din cei 
sărbătoriți. De altfel, cu câteva zile înainte 
decedase și veteranul Virgilie Stoica, a cărui 
“poveste de război” am publicat-o într-un număr 
anterior (Șichet, Voicu. Și totuși, veteranii mai 
ard.... Eroii Neamului, Satu Mare, 2014, 6 (s.n.), 
nr. 2 (19), p. 25-26.). Nota bene, Instituția 
Prefectului-județul Satu Mare și conducerea 
Garnizoanei Satu Mare i-au invitat pe cei câțiva 
veterani și văduve de veterani la o masă 
ostășească la Căminul de garnizoană, de unde 
atașăm o fotografie. 

Din păcate, nici în acest an nimeni nu a 
manifestat interes pentru marcarea zilei de 19 
aprilie 1919, când orașul și județul Satu Mare au 
fost eliberate de trupele bolșevice ale lui Bela 
Kun, zi în care aceste ținuturi s-au unit de facto cu 
România, pentru sătmăreni actul de la 1 
Decembrie 1918 fiind unul doar de factură 
sentimentală. Încă odată îmi exprim speranța că 
anul viitor vom aniversa cum se cuvine cei 100 de 
ani de apartenență a Sătmarului la România, chiar 
dacă a fost o sincopă tragică în 1940-1944, prilej 
cu care nădăjduim să ne bucurăm de un 
monument renovat și reabilitat la Hodod.

A urmat apoi 9 mai, zi cu triplă semnificație 
pentru români, omagiată la Satu Mare într-un 
cadru solemn, dar emoționant, sens în care 
comunitatea sătmăreană, oficialitățile și opinia 
publică au demonstrat că, în contextual 
pregătirilor pentru Centenar, nu au uitat de 
celelalte momente importante din istoria noastră, 
a poporului român. Drept urmare, nici Asociația 
Civică Tempora Satu Mare, prin tot ceea ce și-a 
a s u m a t  î n  p r o m o v a r e a  r e s p e c t u l u i  ș i 
recunoștinței pentru lupta și jertfa înaintașilor, nu 
putea rămâne deoparte.

Astfel, marți, 8 mai 2018, fiind prezent la 
simpozionul organizat de către Instituția 
Prefectului – Județul Satu Mare, Garnizoana Satu 
Mare și Biblioteca Județeană Satu Mare, pentru a 
marca tripla semnificație a zilei de 9 mai, am 
prezentat pe scurt conținutul primului număr din 
2018 al revistei. În scurta mea intervenție, am 
subliniat satisfacția pe care o resimt pentru faptul 
că am reușit, de-a lungul timpului, să consemnez 
în paginile revistei poveștile de război ale mai 
multor veterani ce și-au dus veacul la Satu Mare. 
Totodată, reamintindu-le elevilor importanța 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri prin 
omagierea celor ce au făurit România Mare, i-am 
îndemnat să citească sau măcar să răsfoiască 
revista Eroii Neamului, unde vor găsi aspecte 
foarte interesante despre fapte, întâmplări și 
personalități sătmărene ce s-au dedicat acestui 
ideal, pe care cărțile de istorie actuale nu le 
consemnează, iar dacă au cunoștință despre 
asemenea lucruri, aflate din familie sau alte 
împrejurări, să nu ezite să ni le trimită spre 
publicare.

În ziua de 9 mai, Asociația Civică Tempora a 
fost prezentă la cele două manifestări importante 
din municipiul Satu Mare. Astfel, am participat la 
ceremonialul militar și religios derulat la 
Cimitirul Eroilor de pe B-dul Cloșca, unde, pe 
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lângă activitățile obișnuite, a fost plantat un 
“Stejar al Centenarului”, care să rămână mărturie 
peste ani, decenii și, de ce nu, veacuri, că 
generaț ia  Centenarului  ș i-a  manifestat 
recunoștința față de făuritorii României Mari. 

În context, ne manifestăm bucuria și 
exprimăm profunda gratitudine față conducerea 
Primăriei municipiului Satu Mare, pentru ceea ce 
a făcut și face în vederea reabilitării acestui loc 
sacru al Sătmarului. După multe discuții, 
dezbateri, inițiative etc, promovate de rezerviștii 
și pensionarii sătmăreni cu reprezentanții 
autorităților municipale pe tema reabilitării 
acestuia, iată că actuala conducere a primăriei s-a 
apucat de treabă și cimitirul începe să arate altfel. 
Sperăm într-o colaborare viitoare a asociației 
noastre cu Primăria Satu Mare, față de care 
actuala conducere s-a arătat total deschisă, astfel 
încât, în scurt timp Cimitirul Eroilor să devină un 
important centru de atracție turistică pentru mulți 
din cetățenii europeni, dat fiind că deținem date 
cu privire la toți ostașii, indiferent de etnie și 
armata în care au luptat, înhumați aici în timpul 
primului război mondial, și chiar ulterior 
acestuia. 

Despre ce est vorba? La sfârșitul lunii martie, 
am avut surpriza să primesc un mail de la o 
persoană necunoscută din București, prin care mă 
informa că a găsit într-o clădire veche din capitală 
un Tabel nominal cu eroii din Cimitirul eroilor 
din Satu Mare. Mi-a trimis și câteva fotografii cu 
coperta și prima pagină cuprinzând capul de tabel 
și primele câteva nume, cu arma și unitatea din 
care au făcut parte, țara, orașul și anul nașterii, 
precum și data decesului, întrebându-mă dacă 
mi-ar fi de folos. Bineînțeles că i-am răspuns 
afirmativ, astfel că a doua zi mi-a expediat 
documentul prin curier, având surpriza să găsesc 
un tabel cu 2388 de ostași înhumați în timpul 
primului război mondial în Cimitirul Eroilor de 
pe B-dul Cloșca, întocmit prin 1951 de către 
Garnizoana Satu Mare. Aceasta, în condițiile în 
care nimeni nu avea această evidență, nici 

Primăria, nici Centrul Militar sau alte structuri, 
iar numărul cunoscut/vehiculat al celor 
înmormântați aici era undeva la 1500, însă, cu 
prilejul reabilitării de care vorbeam, nu se 
identificaseră decât circa 800 de pietre de căpătâi, 
cu numele lizibil sau nu. Mai mult, Tabelul mai 
cuprinde și numele ostașilor îngropați aici după 
terminarea războiului, până prin 1930, precum și 
a câtorva înhumați în cimitirul greco-catolic de la 
gară, dar și a unor evrei. Mană cerească, nu 
altceva, pentru istoria municipiului nostru și nu 
numai ,  da t  f i ind  că  major i ta tea  ce lor 
înmormântați aici sunt de altă naționalitate decât 
română, întâlnind aici eroi proveniți din Rusia, 
Ucraina, Ungaria, Polonia, Slovacia, Croația, 
Austria etc., un argument bazat pe date reale că 
acest cimitir trebuie să devină unul internațional, 
un punct de interes major pe harta turistică a 
municipiului, județului și a țării. Am discutat în 
principiu cu oficialitățile județene și municipale, 
urmând ca după digitalizarea tabelului să 
încercăm valorificarea acestor date în folosul 
comunității. 

Până atunci, sunt dator să consemnez aici 
numele bucureșteanului care ne-a oferit 
dezinteresat acest document. Se numește Cristian 
Vasile Lupaș, funcționar în cadrul structurilor de 
protecție socială din capitală, iar despre mine și 
Asociația Civică Tempora a aflat de pe internet, 
respectiv căutând ceva despre eroi la Satu Mare, 
cu gândul de a găsi pe cineva interesat de 
documentul descoperit de el. Găsind site-ul 
nostru și văzând seriozitatea și multiplele 
activități în care suntem implicați, a considerat că 
suntem de încredere și ne-a contactat. Mai mult, 
ne-a informat că mai deține, din aceeași locație, 
mai multe documente, astfel încât l-am vizitat la 
București, unde ne-a predat un sac de documente, 
unele cu caracter militar, altele de altă natură. 
Capul de afiș, însă, îl reprezintă o mapă cu sute de 
documente dactilografiate ale corespondenței lui 
Ion Antonescu cu diverse persoane, în principal 
militari, încă din perioada interbelică (înainte de a 
ajunge șef al Statului). La prima vedere, par 
deosebit de interesante, însă necesită un studiu 
mai aprofundat, dublat de o verificare a faptului 
dacă acele “scrisori inedite”, cum sunt etichetate 
unele de cel care le-a dactilografiat, nu au fost 
publicate de către cineva, undeva, cândva…Una 
peste alta, avem de muncit și după ce încheiem 
acest an al Centenarului, grație unui român 
adevărat, cinstit și onest, pe nume Cristian Vasile 
Lupaș, care, din dorința de a nu face să ajungă 
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aceste documente în mâna unor neaveniți, ne-a 
găsit pe noi dându-ni-le spre valorificare. Nu 
putem decât să-i mulțumim pentru gest și pentru 
încrederea pe care ne-a acordat-o, asigurându-l 
din acest colț de pagină că nu îl vom dezamăgi.

Revenind la manifestările dedicate zilei de 9 
mai, voi consemna faptul că, la ceremonialul 
desfășurat la Statuia Ostașului Român, am avut 
plăcerea de a-l întâlni, după 3-4 ani, pe 
venerabilul veteran de război Emil Olteanu, 
protagonist al luptelor de la Aeroportul Băneasa 
din august 1944, evocate și într-un articol 
publicat în revista Eroii Neamului. Pe lângă 
aceasta, am avut plăcerea de a asculta un 
interesant și emoționant discurs al d-lui dr. Viorel 
Câmpean (publicat în acest număr), dar, mai ales, 
de a admira cei câțiva zeci de elevi sătmăreni, 
“dotați” cu stegulețe și baloane tricolore, care au 
ținut să-și arate patriotismul și dragostea de neam 
prin prezența la manifestări. Este vorba despre o 
clasă de elevi din ciclul gimnazial de la “Ion 
Creangă”, una din cel primar de la “Octavian 
Goga” și o “trupă” de la Grădinița Guliver. Ce 
frumos și plin de speranțe este atunci când copiii 
sunt angrenați în astfel de activități!!! Felicitări 
cadrelor didactice care au avut această inițiativă!! 
Este de remarcat faptul că și la Cimitirul Eroilor a 
fost prezentă o clasă de elevi de la Școala 
Gimnazială “Mircea Eliade”, în frunte cu 
directoarea Mariana Sălăjan, cărora li se 
datorează aceleași felicitări.

La doar o săptămână, pe 17 mai, a fost Ziua 
Eroilor, marcată de către oficialități după același 
tipar ca cea de 9 mai, respectiv ceremonialuri 
religioase și militare la Cimitirul Eroilor și pe 
platoul din fața Statuii Ostașului Român, astfel că 
nu voi insista, mai ales că nu am participat, fiind 
prezent la Monumentul Eroilor din Tătărești, 
alături de alți fii ai satului. Aici, an de an, se 
desfășoară de Ziua Eroilor (înainte de 1989 avea 
loc pe 9 mai) un ceremonial religios și laic 

emoționant, constând în deplasarea în alai, cu 
prapuri, a credincioșilor, în frunte cu preotul 
paroh, după încheierea Sfintei Liturghii de 
Înălțarea Domnului, de la biserică la monument, 
oficierea unui parastas în care sunt pomenite 
numele tuturor eroilor din Tătărești și Tireac 
căzuți în cele două războaie mondiale, inclusiv al 
celor 5 săteni civili uciși de nemți în octombrie 
1944, precum și ale eroilor Armatelor Române și 
Sovietice înmormântați în localitate, alocuțiuni, 
depuneri de coroane de flori și un scurt program 
artistic al elevilor. În acest an, ca de altfel în 
fiecare din ultimii, a interpretat câteva cântece 
patriotice și Angela Munteanu, iar printre cei ce 
au rostit alocuțiuni, m-am numărat și eu. 

Înainte de asta, așa cum ne-a obișnuit în 
ultimii ani, Cercul Cultul Eroilor de la Colegiul 
Național “Doamna Stanca” din Satu Mare a 
organizat câteva manifestări de marcare a Zilei 
Eroilor, la care am fost și noi invitați, așa după 
cum rezultă din materialul doamnei profesoare 
Cristina Gherman, publicat în acest număr, astfel 
că nu mai insist. Îmi exprim însă regretul că nu am 
reușit să ajungem cu toții la mormântul Eroului 
Necunoscut de pe dig, deoarece în ziua și la ora 
fixată condițiile meteo nu ne-au permis acest 
lucru. Este îmbucurător faptul că inimoasele 
profesoare de istorie Maria Govor și Gabriela 
Silaghi continuă să le insufle generațiilor de elevi 
ce le “trec prin mână” sentimentul datoriei de a-i 
omagia pe înaintași, de a le păstra vie memoria, pe 
lângă ostașul de pe dig, un alt loc de pelerinaj 
fiind mormântul generalului Victor Popescu.

Am continuat și în această perioadă derularea 
proiectului nostru privind amplasarea de Catarge 
pentru susținerea Drapelului Național la unitățile 
școlare, biserici și alte instituții. Mai mult, pentru 
a-i sensibiliza pe cei responsabili, am trimis câte o 
adresă tuturor primăriilor din județ care au avut 
reprezentanți la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, sugerându-le ca 
în amintirea lor să înalțe un astfel de catarg și/sau 
să amplaseze măcar o placă memorială închinată 
acestora, dacă nu pot un monument. Prima 
comună care a achiesat la idea noastră a fost 
P ă u l e ș t i u l ,  p r i m a r u l  Z e n o v i u  B o n t e a 
preocupându-se ca acest deziderat să devină 
realitate în satele aparținătoare. Astfel, în data de 
20 mai, în curtea bisericii ortodoxe din Rușeni au 
fost inaugurate o placă comemorativă cu numele 
celor 3 delegați din comună la Alba Iulia și un 
Catarg de susținere a Drapelului Național, care a 
fost sfințit și înălțat în acordurile Imnului 

5



Național. Ceremonialul a avut loc după 
încheierea Sfintei Liturghii, fiind susținut de un 
sobor de preoți avându-l în frunte pe protopopul 
Ioan Socolan și pe preotul paroh David Breban. În 
același cadru s-a săvârșit și un parastas pentru toți 
eroii din sat, dar și pentru toți ostașii români 
căzuți pe câmpurile de luptă ale celor două 
războaie mondiale, și s-a sfințit Monumentul 
Eroilor, ridicat în aceeași curte în 2015, prin 
eforturile sătenilor.

Pe lângă primarul comunei Păulești, au mai 
luat cuvântul reprezentanți ai Instituției 
Prefectului – Județul Satu Mare (Cecilia 
Marinescu), Primăriei municipiului Satu Mare 
(viceprimarul Adrian Albu), urmași ai delegaților 
și subsemnatul. Am încercat să subliniez 
importanța jertfei ostașilor români în făurirea 
României Mari acum 100 de ani, ostași care erau 
în marea lor majoritate fii de țărani, mulți luați 
direct de la coarnele plugului și aruncați în 
vâlvătaia războiului. De asemenea, m-am străduit 
să argumentez faptul că, spre deosebire de unele 
curente de opinie tendențioase, Unirea de la 1918, 
a Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu 
România, nu a fost doar rodul activității elitelor 
(vezi Doamne, un “moft” al lor), al conjuncturii 
internaționale favorabile, al diplomației ș.a.m.d., 
ci că a fost concretizarea visului, dorinței și 
năzuinței tuturor românilor, de dincolo și de 

dincoace de Carpați. Unul din aceste argumente 
este poezia „Vrem Ardealul”, scrisă în 1914 de 
Radu Cosmin, pe care am citit-o auditoriului, 
datorită impresionantelor versuri, demne de a fi 
cunoscute de toți ardelenii și românii țării noastre. 
Pentru o mai bună înțelegere a contextului 
apariției acestei poezii, pe care o redăm pe coperta 
3 a actualului număr al revistei, precum și a 
mesajului militant pentru Unire pe care-l 
transmite, așa cum am făcut-o la Rușeni, voi face 
un scurt recurs la istorie și o să vă prezint o 
poveste emoționantă.

Așa după cum se știe, după izbucnirea 
primului război mondial, România (vechiul 
Regat) se afla într-o situație delicată. Pe de o 
parte, Regele Carol I (dată fiind și descendența sa 
din marile familii cu “sânge albastru” germane) și 
o parte a clasei politice se pronunțau pentru 
intrarea în război de partea Puterilor Centrale, în 
speță Germania și Austro-Ungaria ca vârfuri de 
lance, invocând un tratat de alianță din 1883, prin 
care părțile se obligau să se alăture celui ce era 
agresat de către un alt stat. Pe de altă parte, forțele 
unioniste, în cadrul cărora activau deja și 
ardelenii dr. Vasile Lucaciu și Octavian Goga, 
militau pentru intrarea în război de partea 
Antantei, care garanta, în caz de victorie, alipirea 
teritoriilor locuite de români aflate sub stăpânire 
străină, la România. Până la urmă, cele două 
tabere au convenit să declare neutralitatea 
României în conflict, fapt ce a dus la unele 
mișcări de stradă ale unioniștilor, care au atras 
măsuri represive din partea autorităților, puse în 
seama regelui, care era comandantul suprem al 
Oștirii. În acest context a apărut poezia “Vrem 
Ardealul”, însă înainte de a vă expune 
“povestea”, vreau să subliniez faptul că acel tratat 
din 1883 a fost aprig combătut și criticat de către 
marele Eminescu în ziarul Timpul, deoarece 
exista un paragraf prin care România renunța la 
orice pretenții asupra teritoriilor locuite de 
români de pe cuprinsul Imperiului Austro-ungar, 
fapt pentru care, conform articolului d-nei dr. ing. 
Luminița Cornelia Zugravu și a altor surse/autori, 
a fost declanșată prigoana împotriva sa, respectiv, 
pe scurt, internarea în ospiciu, declararea ca 
nebun și uciderea cu bună știință chiar de către 
apropiați. Articolul în speță chiar merită citit cu 
atenție. Și trebuie luat aminte!!

Revenind la poezia “Vrem Ardealul”, voi 
relata pe scurt tragica poveste a eroinei Maria 
PUIA, care l-a multiplicat în 1915. Născută pe 4 
octombrie 1885, la Blaj, dactilografă în biroul 
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fraților avocați Nestor, ea a copiat și multiplicat 
poemul, un adevărat manifest pentru luptătorii 
unioniști, un îndemn pentru armata română să 
treacă Carpații unde-i așteptau frații de-o limbă, 
de-o credință și de-un neam. Poezia a circulat în 
sute de exemplare (atenție, fără Internet, 
Facebook și alte mijloace de care dispunem noi 
astăzi) în Transilvania, stârnind entuziasmul 
ardelenilor care credeau că venise ceasul 
dezrobirii. În urma unui denunț (un anume Ioan 
Popa), autoritățile o arestează și o închid la Alba 
Iulia. După 7 luni de anchetă și tortură, ea va muri 
înainte de data procesului, fixat pentru 5 martie 
1916. Cu toate că a fost supusă unor chinuri și 
presiuni sălbatice, a refuzat cu îndârjire să divulge 
date sau persoane implicate în acțiunea de 
răspândire a poemului. A preferat să le ducă cu ea 
în mormânt, ca pe cel mai prețios secret socotit de 
ea, mai presus chiar de viața ei, pe care și-a 
curmat-o spânzurându-se cu franjuri rupte din 
rochie. A fost înmormântată la Blaj, de preotul 
Vasile Moldovan, fără ceremonial și fără 
cuvântări, fiind interzise de autoritățile austro-
ungare. Din închisoare i-a scris mamei sale o 
scrisoare în care își asuma singură vina de a fi 
răspândit poezia. I-a cerut mamei să fie îmbrăcată 
în veșmintele de pădureancă, pentru că este 
româncă. Poemul, devenit un adevărat material 
incendiar, atât pentru românii de dincolo de 
Carpați, dar mai ales pentru cei ardeleni, a ajuns la 
Blaj în 1915, în mod conspirativ, printr-un 
mecanic de locomotivă român, care făcea cursa cu 
trenul la punctul de frontieră Predeal, ascunzând 
hârtia în tureacul cizmei.

Pe clădirea în care a murit eroina Maria Puia, 
la doar 30 de ani, pentru idealul unirii Ardealului 
cu România, închisoarea Tribunalului din Alba 
Iulia, actualul Palat Administrativ, Fundația 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia a așezat o placă 
comemorativă.

Aceeași poezie am citit-o și credincioșilor 
bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de pe 

strada Barițiu din municipiul Satu Mare, în Ziua 
Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii), cu ocazia 
inaugurării și aici a unui Catarg și a sfințirii 
Drapelului Național ce a fost înălțat pe acesta. 
Evenimentul a fost posibil datorită colaborării 
dintre parohia în cauză, respectiv a părintelui 
paroh Pop Cornel, cu Asociația Civică Tempora 
Satu Mare, beneficiind de sprijinul unei grupe de 
militari din cadrul Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Satu Mare, care au asigurat caracterul 
solemn al întregii ceremonii. Drapelul Național a 
fost înălțat în acordurile Imnului Național intonat 
de către corul bisericii, în prezența a numeroși 
credincioși.

Fără îndoială,  cea mai de amploare 
manifestare dedicată inaugurării unui catarg și 
sfințirii Drapelului Național din ultima perioadă a 
avut loc la Școala Gimnazială “Octavian Goga” 
din municipiul Satu Mare. Aici, în urma 
colaborării benefice dintre Asociația Civică 
Tempora, Organizația Cercetașii României – 
Grupa Satu Mare și conducerea școlii, în special a 
doamnei director Corina Chindriș, în data de 30 
mai 2018, în contextul sărbătoririi zilei acestei 
instituții de învățământ sătmărene, s-a inaugurat 
un nou Catarg de susținere a Drapelului Național. 
În prezența prefectului județului Satu Mare 
Darius Filip, a reprezentanților Primăriei 
municipiului Satu Mare, Inspectoratului Județean 
Școlar, unităților din sistemul de Apărare, Ordine 
Publică și Siguranță Națională și a altor instituții 
locale, precum și a numeroși părinți și bunici ai 
celor circa 700 de elevi ai școlii, care au răbdat cu 
stoicism căldura, a avut loc un impresionant 
ceremonial religios, militar și laic. De mare efect a 
fost și prezența unei gărzi militare formate din 4 
plutoane cu ostași de la mai multe unități din 
Garnizoana Satu Mare, care au oferit un cadru 
deosebit pentru inaugurarea catargului și sfințirea 
Drapelului Național, de către un sobor de preoți 
coordonat de preotul militar Cristian Silaghi 
(coordonatorul și moderatorul, de altfel, al 
întregului ceremonial), donate de Cercetașii 
României și Asociația Civică Tempora școlii ce-l 
are ca patron spiritual pe unul din făuritorii 
României Mari, pe poetul “pătimirii noastre”, 
marele Octavian Goga. De altfel, în cuvântul pe 
care l-am rostit cu acest prilej, pe care-l puteți 
viziona pe site-ul și pagina de Facebook ale 
asociației, am încercat să evidențiez legătura 
poetului cu Marea Unire și importanța amplasării 
unui catarg cu Drapelul Național într-o unitate de 
învățământ ce-i poartă numele, acum la 
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împlinirea a 100 de ani de la “ora astrală a 
României”.

Sperăm că astfel de evenimente vor continua 
pe tot parcursul acestui an, numai primarul 
Păuleștiului, Zenoviu Bontea, anunțându-ne cel 
puțin 3 evenimente asemănătoare cu cel din 
Rușeni care se vor desfășura în cursul verii la 
Amați, Hrip și în centrul de comună!

Și, pentru că vorbim de evenimente dedicate 
Centenarului în urma cărora rămân semne, 
lucruri durabile în timp, vom consemna și 
apariția, la Editura Citadela, a celui de-al XIV-lea 
Caiet al eminescienilor sătmăreni - Corneliu 
Mezea: un destin prea repede frânt - în care 
autorii, dr. Ovidiu T. Pop și dr. Viorel Câmpean, îl 
omagiază pe un fiu al Beiușului ajuns profesor, în 
perioada interbelică, la prestigiosul liceu 
sătmărean, în prezența și a unor intelectuali din 
orașul bihorean. Mai mult, cei doi autori au 
prezentat ulterior volumul și la Liceul Samuil 
Vulcan din Beiuș, între cele două centre de 
educație și cultură înfiripându-se o promițătoare 
colaborare, liantul fiind inspectorul general al 
învățământului sătmărean Călin Durla, absolvent 
al “școalelor beiușene”. A urmat lansarea cărții 
doamnei profesoare Lucia Munteanu, tot la C.N. 
“Mihai Eminescu”, Idealul libertății Naționale la 
românii din Transilvania – O sinteză de istorie 
românească, despre care am făcut vorbire în 
numărul precedent al revistei, iar subsemnatul, 
împreună cu dr. Viorel Câmpean, în data de 19 
iunie, am prezentat volumul Părintele Dr. Vasile 
Lucaciu în paginile revistei sătmărene “Eroii 

Neamului”, la Biblioteca Județeană Sălaj, 
eveniment pentru care îi mulțumim doamnei 
directoare a instituției gazdă, Florica Pop, atât 
pentru primire și organizare, cât și pentru că l-a 
mediatizat în presa scrisă și audio-vizuală din 
județul vecin, inclusiv realizând o emisiune TV.

Cu acel prilej am anunțat pentru prima dată 
public faptul că dorința noastră, exprimată încă 
anul trecut, aceea ca părintele Vasile Lucaciu să 
fie declarat EROU NAȚIONAL în anul 
Centenarului Marii Uniri, pentru care a trudit 
atâta, prinde tot mai mult contur, în sensul că, în 
data de 13 iunie, cu numărul 486, a fost depusă la 
Biroul Permanent al Camerei Deputaților, 
Propunerea legislativă pentru declararea lui 
Vasile Lucaciu “Erou al Națiunii Române”. Să 
sperăm că aleșii noștri nu vor găsi motive de 
gâlceavă și pe acest subiect, măcar în privința 
recunoașterii marilor merite ale înaintașilor care 
au făcut România Mare (și Parlamentul la fel, ca 
să încapă cât mai mulți!!!) să cadă de acord, mai 
ales că pentru statul român, deci valabil și pentru 
guvernanți, actuali sau viitori, acest titlu nu 
implică cheltuieli suplimentare, este doar 
onorif ic ,  dar  cu profunde semnif icaț i i 
sentimentale pentru milioanele de români 
ardeleni care-l venerează de peste 130 de ani pe 
neînfricatul “Leu de la Șișești”. Doamne ajută!

Mă simt obligat să consemnez în acest 
material faptul că revista noastră, precum și 
activitățile desfășurate în ultima perioadă de 
Asociația Civică Tempora Satu Mare, se bucură 
de tot mai multe aprecieri, atât în județ și în țară, 
cât mai ales în străinătate, printre comunitățile de 
români ce-și duc veacul departe de locul natal. 
Înainte de a concretiza cele afirmate, este necesar 
să reliefez importanța și facilitățile oferite de 
internet în acest sens. Iar pentru faptul că din 
toamna anului trecut dispunem de o pagină web, 
fără de care acest lucru nu era posibil, trebuie să 
mulțumim Consiliului Județean Satu Mare, care a 
finanțat constituirea acesteia prin proiectul 
aprobat anul trecut pentru editarea revistei. Mai 
mult, printr-un proiect asemănător înaintat în 
acest an (alături de un altul aprobat pentru 
editarea volumului “Consiliul Naţional Român 
Satu Mare), s-a aprobat și promovarea pe internet 
a revistei și a altor activități, în special legate de 
marcarea Centenarului, precum și achiziționarea 
unor mijloace tehnice adecvate unor astfel de 
scopuri. Ne place sau nu, trebuie să ținem pasul cu 
tehnologia modernă, altfel rezultatul muncii 
noastre, al celor care încercăm să scoatem la 
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lumină personalități și fapte ale trecutului mai 
puțin cunoscute de generația actuală și de cele ce 
vor veni după noi, nu va ajunge peste tot unde este 
nevoie. 

Despre ce este vorba? Prin intermediul 
doamnei profesoare Lucia Munteanu, am trimis la 
redacția revistei Candela din Montreal un 
exemplar al revistei noastre dintr-unul din 
numerele de anul trecut. Ei bine, acesta a ajuns în 
mâinile unei foste eleve de-a domniei sale, la fel 
ca mine, deci sătmăreancă la origini, Angela 
Faina. A fost încântată de cele citite în revistă, 
astfel că, pe aceeași filieră (doamna Lucia 
Munteanu având deja o colaborare consistentă cu 
revista respectivă), mi-a transmis că ar vrea să 
colaborăm în folosul românilor din Canada, dar și 
al celor răspândiți în întreaga lume. Ca urmare, 
am intrat în contact pe net, indicându-i pagina 
noastră web, de unde poate să extragă și să publice 
în revista Candela orice dorește, cu minima 
condiție de a menționa sursa. Totodată, i-am 
trimis, tot pe net, și volumul omagial Părintele Dr. 
Vasile Lucaciu în paginile revistei sătmărene 
“Eroii Neamului”. Aprecierile domniei sale la 
adresa mea, a revistei, a activității Asociației 
Civice Tempora le publicăm în acest număr în 
articolul Ecouri canadiene, nu pentru a-mi aroga 
anumite merite părând lipsit de modestie (sincer, 
de câteva ori am roșit, ba mi-au dat și lacrimile, 
citind mailurile elogioase ale doamnei Angela), ci 
pentru a constata “focul” care arde în inima unora 
din conaționalii noștri plecați spre alte zări, 
devotamentul, patriotismul, dragostea de neam și 
țară, dorința de a ști, de a afla lucruri noi despre 
istoria poporului din care se trag, despre 
personalități prea puțin sau deloc cunoscute, pe a 
căror jertfă s-a clădit România Mare. Sperăm într-
o colaborare fructuoasă cu doamna Angela Faina 
și prietenii săi din capitala canadiană, mai multe 
detalii urmând să stabilim în această vară, dat 
fiind că va fi pentru câteva săptămâni la Satu 
Mare. Doamne ajută! 

Un eveniment deosebit a avut loc în zilele de 
16 și 17 iunie la Viena, România salută Viena, 
organizat de Institutul Cultural Român, 
Ambasada României și Asociația “Mihai 
Eminescu” din Viena, cu participarea mai multor 
instituții și organizații din România, printre care și 
Muzeu Județean Satu Mare, Asociația Civică 
Tempora fiindu-i partener. În această calitate am 
distribuit câteva cărți și reviste participanților, dar 
și insigne cu logo România 100. În plus, doamna 
dr. Daniela Bălu, conducătoarea grupului, a oferit 

din partea noastră un Drapel Centenar primarului 
Vienei, Michael Ludwig, unul asemănător fiind 
arborat și pe standul sătmărenilor. Mai multe 
informații și imagini despre evenimentul de mare 
amploare de la Viena puteți găsi pe pagina noastră 
web ,  i a r  impres i i l e  in imoase i  noas t re 
colaboratoare dr. Daniela Bălu le puteţi citi în 
articolul următor, semnat de dânsa. Nouă nu ne 
rămâne decât să o felicităm şi să-i mulţumim 
pentru modul în care a prezentat Sătmarul 
vizitatorilor și participanților la manifestarea din 
fosta capitală imperială, dorindu-i sănătate, 
putere de muncă și reușite în tot ceea ce 
întreprinde. 

Desigur, în acest trimestru a mai avut loc un 
mare eveniment internațional, la care, deși nu și-a 
adus un aport concret, Asociația Civică Tempora a 
fost alături cu tot sufletul de marea noastră 
campioană Simona Halep, în lupta sa pentru 
câștigarea primului său titlu la un turneu major. 
Parcă am simțit că acest lucru se va întâmpla la 
Paris, scriind cele câteva rânduri în numărul 
precedent cu referire la “cârcotașii” de pe net. O 
felicit pe Simona în primul rând pentru că a reușit 
să treacă peste toate răutățile de acest fel, 
închizându-le gura multor “specialiști” care n-au 
ținut în viața lor o rachetă în mână. Să dea Bunul 
Dumnezeu să mai câștige anul acesta măcar unul 
din cele 3 mari turnee rămase (Wimbledon, 
Openul American și Turneul campioanelor din 
Singapore), să ne facă fericiți și să ne unească pe 
cât mai mulți la împlinirea unui veac de la “ora 
astrală” a României.  

În încheiere, semnalăm două evenimente 
importante ce au avut loc în judeţul nostru în a 
doua parte a lunii iunie, care sperăm că vor fi 
abordate pe larg în numărul următor al revistei, 
pentru că merită. Astfel, în 17 iunie s-a inaugurat 
şi sfinţit Monumentul refugiaţilor ridicat în curtea 
Bisericii greco-catolice Sf. Andrei din Carei de 
către Asociaţia Refugiaţilor şi Deportaţilor Satu 
Mare şi structura careiană a acesteia, la 
manifestare participând şi PS Virgil Bercea, 
episcopul unit al Oradei. Apoi, în 24 iunie, de 
sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(Sânzâienele), a avut loc, la mănăstirea 
Scărişoara, hirotonirea ca arhiereu vicar al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului a PS Timotei Bel Sătmăreanul, în 
prezenţa a 11 episcopi, în frunte cu ÎPS Andrei, 
mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului, precum şi a mii de credincioşi 
sătmăreni, dar şi din judeţele vecine.
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EVENIMENT	ISTORIC	-	Primarul	Vienei	
					a	primit	Drapelul	și	Medalia	”Centenarul	Marii	Uniri”

Dr.	Daniela	BĂLU

  n cadrul evenimentului ”România 
salută Viena”, ce a avut loc în capitala Austriei în 
data de 16 iunie, am trăit un moment cu 
semnificații istorice extraordinare, oferind 
invitatului de onoare, domnului Michael Ludwig, 
pr imarul  Vienei ,  Drapelul  ș i  Medalia 
”Centenarul Marii Uniri”. Ideea de a înmâna 
primarului Vienei drapelul Centenarului i-a 
aparținut domnului Voicu Șichet, care a oferit 
delegației Muzeului Județean Satu Mare două 
drapele, ce au fluturat în piața vieneză aflată la 
intrarea în Palatul Imperial Hofburg. 

Impresionante și de neuitat  au fost  
momentele în care am avut deosebita onoare de a 
salutat delegația oficială, în prezența E.S. domnul 
Bogdan Mazuru, ambasadorul României în 
Austr ia ,  a  domnului  dr.  Harald Troch, 
parlamentar în Parlamentul Austriei, a doamnei 
Laura Hant, președintele Asociației ”Mihai 
Eminescu” din Viena, organizatoarea acestei 
manifestări culturale de excepție.  Domnul 
primar Michael Ludwig a dorit să afle mai multe 
informații despre cultura și tradițiile județului 
Satu Mare, fiind foarte impresionat de distincțiile 
ce i-au fost conferite, admirând colacul superb 
adus la Viena de delegația din Țara Oașului, dar și 
darul oferit de Cramele Rătești, primind cu 
deosebită politețe și interes publicațiile de 
promovare ale Consiliului Județean Satu Mare, 
alături de Catalogul multilingv al expoziției 
”Centenarul în ipostaze identitare”, pe care am 
organizat-o tot la Viena.

Medalia ”Centenarul Marii Uniri” am 
înmânat-o și E.S. domnul Bogdan Mazuru, 
ambasadorul României în Austria, precum și 
doamnei Natalia Elena Intotero, ministrul pentru 
românii de pretutindeni, alături de insigna 
omagială  ”100 ROMÂNIA”.  Medal i i le 
”Centenarul Marii Uniri” au fost realizate de 
Muzeul Județean Satu Mare, cu sprijinul 
financiar al Consiliului Județean Satu Mare, iar 
insignele Centenarului au fost oferite cu sprijinul 
Asociației Civice ”Tempora” din Satu Mare.

Delegația oficială a vizitat apoi standul 
județului Satu Mare, apreciind talentul 

m e ș t e r i ț e l o r  ș i  f r u m u s e ț i l e  O a ș u l u i , 
fotografiindu-se cu generozitate alături de 
sătmăreni. Numeroși turiști și-au făcut fotografii 
cu spectaculoasele cununi de mirese și clopurile 
oșenești, solicitând informații turistice despre 
Țara Oașului și județul Satu Mare.

Manifestarea din centrul  Vienei , 
”România salută Viena”, organizată de doamna 
Laura Hant, s-a încheiat înălțător în acordul 
cântecelor patriotice românești, interpretate de 
orchestra Ciprian Porumbescu din Suceava, dar și 
de participanți, în fața Palatului Imperial Hofburg 
cântându-se ”Noi suntem români, noi suntem 
români, noi suntem aici pe veci stăpâni!” Lacrimi 
de emoție curgeau pe obrazul românilor, mai ales 
a celor stabiliți în Viena, care au declarat că, deși 
sunt în Viena de peste 25 de ani, o manifestare de 
o asemenea amploare, care să promoveze cultura 
și tradițiile românești, nu au mai văzut! Transmit 
și pe această cale felicitări sincere și toată 
admirația doamnei Laura Hant!
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Muzeul Județean Satu Mare a continuat 
proiectul dedicat Centenarului Marii Uniri prin 
vernisajul expoziției ”Centenarul în ipostaze 
identitare”, ce a avut loc în data de 17 iunie, la 
Institutul Cultural Român din Viena. În 
prezența unui public numeros, am lansat și 
catalogul cu același titlu, de data aceasta în 
calitate de autoare. Evenimentul a fost onorat de 
participarea doamnei Irina Cornișteanu, director 
al Institutului Cultural Român din Viena, a 
doamnei Laura Hant, președintele Asociației 
”Mihai Eminescu” din Viena, reprezentații 
Ambasadei României în Austria, profesorul 
universitar Radu Boț, de la Universitatea din 
Viena (fiul celebrului profesor sătmărean Ioan 
Boț), un grup de tineri sătmăreni studenți la 
Universitatea vieneză, dl. Simion Giurca, șeful 
reprezentanței de promovare a României la 
Viena, delegația Colegiului Național ”Mihai 
Eminescu” din Satu Mare. Doamna Nicoleta 
Cherecheș, directorul adjunct al colegiului, a 
oferit mapa de prezentare și cărțile tipărite de 
colegiu, punându-se bazele unei colaborări 
viitoare între colegiul sătmărean și Asociația 
”Mihai Eminescu” din Viena, doamna Laura 
Hant fiind impresionată de preformanțele 
obținute de elevii și cadrele didactice de la 
colegiul sătmărean.

Foarte apreciat a fost concertul susținut de 
”Bataclana Quintet”, din care face parte și 
sătmăreanca Alexandra Prodaniuc, absolventa 
Conservatorului vienez.  Au avut un real succes 
bunătățile oferite la finalul vernisajului, cu 
sprijinul Cramei Rătești, Unicarm Satu Mare și 
apa Nova Oaș.

Pentru colaborarea de succes, adresez 
sincere mulțumiri doamnei Irina Cornișteanu, 
directorul ICR Viena.

Evenimentele din capitala Austriei au 
avut un impact extraordinar, mii de participanți 
vizitând standul județului Satu Mare (și pe cele 
ale județelor Maramureș și Suceava, invitate la 
evenimentul ”România salută Viena”), fiind 
mediatizate de presa vieneză, chiar domnul 
Michael Ludwig, primarul Vienei, postând pe 
pagina sa de facebook multe fotografii cu  
delegația sătmăreană, inclusiv fotografia primirii 
Drapelului ”Centenarului Marii Uniri”.

Pe pagina de facebook a Ambasadei 
României la Viena este postată fotografia primirii 
medaliilor omagiale, de către E.S. domnul 
Bogdan Mazuru, ambasadorul României în 
Austria, și doamna Natalia Elena Intotero, 

ministrul pentru românii de pretutindeni, 
fotografii cu delegația sătmăreană fiind 
prezentate și pe pagina de internet a Ministerului 
Românilor de Pretutindeni, cu titlul ”Identitatea 
românească celebrată în Viena”.

Televiziunile naționale TVR1, TVR2, 
Antena1 și Antena 3 au avut transmisii de la fața 
locului, din centrul Vienei, piața aflată lângă 
Palatul Imperial Hofburg, luându-ne interviuri 
sătmărenilor Daniela Bălu, prof. Mihaela 
Grigorean și fotografului Remus Țiplea. Au fost 
transmise imagini din spectacolul oferit de 
Ansamblul ”Doruri sătmărene” - Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, director Robert Laszlo, și 
”Obiceiul de Sânzine” prezentat în limba engleză 
de elevii Colegiului ”Mihai Eminescu” din Satu 
Mare, coordonați de doamnele prof. Ramona 
Istrate și prof. Dana Vălean.

În data de 15 iunie, delegația Muzeului 
Județean Satu Mare a fost invitată la concertul 
festiv dedicat Centenarului, ce a avut loc la 
Palatul Schonbrunn, un alt loc de care este 
puternic legată istoria Transilvaniei, unde, în anul 
Centenarului, s-a cântat în limba română, pe 
versurile lui Eminescu, Veronica Micle, Grigore 
Vieru, într-un concert al maestrului Eugen Doga, 
celebrul compozitor de valsuri, artist emerit al 
Republicii Moldova.

În calitate de organizatoare a proiectului 
ce s-a bucurat timp de două zile de un mare succes 
în capitala vieneză, mulțumesc tuturor celor m-au 
sprijinit, colegilor mei de la Muzeul Județean 
Satu Mare, Diana Kinces – conservator 
patrimoniu cultural și Brăduț Popdan - șeful 
secției de relații cu publicul, Consiliului Județean 
Satu Mare pentru finanțare, Asociației Civice 
Tempora și trustului Informația Zilei pentru 
promovarea media și relatarea corectă a 
evenimentelor. (N.R. Mai multe fotografii şi 
informaţii despre cele întâmplate la Viena găsiţi 
pe site-ul şi pe pagina de facebook ale asociaţiei 
noastre, postate şi promovate imediat după 
derulare)

Expoziția ”Centenarul în ipostaze 
identitare” va fi itinerată, pe parcursul anului 
2018, la Consulatul General al României din 
Gyula și la Consulatul General al României din 
Cernăuți. La Consulatul General al României de 
la Gyula vom avea alături Ansamblul folcloric 
”Cetatea Codrului”, în cadrul unui parteneriat cu 
Primăria Orașului Ardud. 
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXI)
Sfântul	-	om	îndumnezeit

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

Omul, fiind creat după chipul lui 
Dumnezeu, are menirea de a ajunge asemenea 
Creatorului său. Dacă Dumnezeu ne vorbește 
prin Moise astfel: „Fiți sfinți, că Eu, Domnul 
Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Levitic XIX; 2), 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos reactualizează 
această idee, afirmând: „Fiți, dar, desăvârșiți, 
precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” 
(Matei V; 48). Prin întruparea Domnului Iisus, 
Dumnezeu Se face om asemenea nouă. 
Coborârea lui Dumnezeu la starea omului 
înseamnă posibilitatea urcării omului la starea lui 

1Dumnezeu, scria Sfântul Grigorie de Nazianz.  
De asemenea, Sfântul Atanasie cel Mare afirma: 
„Dumnezeu Se face om, ca omul să poată deveni 
Dumnezeu” sau „Dumnezeu S-a făcut purtător de 
trup, pentru ca omul să poată deveni purtător de 

2Duh”,  să fie templu al lui Dumnezeu. Prin 
urmare, omul este chemat la sfințenie, să devină o 
icoană vie a lui Hristos în lume. Pentru atingerea 
acestui ideal, omul este dator, atât cât îi stă în 
putere, să-L urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos, 
imitând viețile pilduitoare ale Sfinților. 

Biserica lui Dumnezeu acordă o cinstire 
deosebită unora dintre fiii ei, care s-au mutat din 
Biserica luptătoare, de pe pământ, în cea 
triumfătoare, din cer, pentru că au trăit în gradul 
cel mai înalt după voia Domnului sau au primit 

3martiriul pentru dragostea lui Hristos.  Sfinții 
sunt oameni care, renunțând la toate și luându-și 
crucea, încă din viața lor pământească au 
bineplăcut lui Dumnezeu, iar după moarte au fost 
învredniciți de o parte din fericirea veșnică, pe 
care în mod deplin o vor primi numai după 
Judecata de Apoi. Pentru viața lor virtuoasă, 
pentru suferințele îndurate în apărarea credinței 

4creștine, pentru dragostea lor față de Dumnezeu  
și față de semeni, ei sunt numiți în Sfânta 
Scriptură „prieteni” ai lui Dumnezeu (Ioan XV; 
14), „casnici” ai lui Dumnezeu (Efeseni II; 19), 

„judecători ai lumii” (Matei XIX; 28). Începând 
cu viața lor în trup, Sfinții au fost înzestrați de 
Dumnezeu cu felurite daruri, motiv pentru care 
oamenii le-au dat o cinste deosebită. După 
trecerea la cele veșnice, cinstirea lor s-a 
manifestat în sărbătorile consacrate lor, în 
bisericile care le poartă hramul, în preamărirea 
faptelor și a vieții lor, în slujbele rânduite de 
Biserică întru pomenirea lor, în venerarea 
moaștelor și a icoanelor lor și în rugăciunile 
adresate lor spre a mijloci la Dumnezeu pentru 
noi. Activitatea lor permanentă constă în 
rugăciunea pentru mântuirea noastră. Atât în 
această viață, cât și după moarte, Sfinții se roagă 
pentru noi. Aflându-se în imediata apropiere a lui 
Dumnezeu ,  cunoscându-ne  nevo i l e  ș i 
ascultându-ne rugăciunile, ei intervin pe lângă 
Dumnezeu pentru ca cererile noastre să fie 
împlinite. Cinstirea adresată cetei Sfinților poartă 
numele de „venerare”, spre deosebire de cea 
cuvenită lui Dumnezeu, numită „adorare” și cea 
a c o r d a t ă  F e c i o a r e i  M a r i a ,  n u m i t ă 
„supravenerare” sau „preacinstire”. Ne închinăm 
Sfinților ca unor prieteni aleși ai lui Dumnezeu și 
mijlocitori către Dânsul. Această mijlocire a lor 
este bineprimită de către Dumnezeu, aducându-
ne împlinirea cererii și izbăvirea de păcate. 
„Sfinții, remarca Nicolae Iorga, coboară cerul pe 
pământ”.
 Ei constituie pentru noi modele sau 
exemple vrednice de urmat, datorită faptului că s-
au străduit să întrupeze în persoana lor sfințenia 
lui Iisus Hristos, devenind astfel următorii sau 
imitatorii Lui. Sfântul Apostol Pavel scrie: „Fiți 
următori ai mei, precum și eu sunt al lui Hristos” 
(I Corinteni XI; 1). Sfântul Vasile cel Mare zice și 
el: „Pentru a fi lăudați, sfinții n-au nevoie de 
adaosuri străine, ci noi, cei din viață, avem nevoie 
de pomenirea vieții lor pentru a o imita. După 
cum focului îi urmează de la sine lumina, iar 

Z        is-a Domnul: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu 
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea 

oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
(Matei X ; 32-33)



mirului, mirosul plăcut, tot așa și faptelor bune le 
urmează neapărat folosul. Pentru această pricină 
nu este de mică importanță cunoașterea exactă a 

 5adevărului faptelor lor de altădată”.  În același 
sens, Fericitul Augustin spune: „Dacă îi iubim pe 
Sfinți, să-i imităm. Sfinții mucenici au urmat lui 
Hristos până la a-și da propriul lor sânge, până la a 
suferi după pilda Lui cele mai mari chinuri. Dar ei 
nu sunt singurii. După ei izvorul sfințeniei nu a 
secat. În Grădina Domnului nu sunt numai 
trandafirii martirilor, ci și crinii fecioarelor, 
iedera soților, violetele văduvelor. Să învățăm 
dar, de la acești sfinți, cum, fără a înfrunta 
suferințele martiriului, un creștin trebuie și poate 

 6să imite pe Hristos”.  Cinstindu-i pe Sfinți, noi Îl 
cinstim de fapt pe Dumnezeu, Care i-a umplut de 
harul Său divin, făcându-i vase alese ale 
sfințeniei. Cinstirea Sfinților se înalță, cu 
siguranță, către Dumnezeu. 
 În legătură cu cinstirea Sfinților stă și 
cinstirea sfintelor moaște, care sunt rămășițe 
pământești din trupurile Sfinților, pe care 
Dumnezeu le-a învrednicit de nestricăciune și le-
a înzestrat cu darul facerii de minuni. Și în țara 
noastră se găsesc trupuri ale Sfinților, cum sunt, 
de pildă: moaștele Sfintei Parascheva la Iași, ale 
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în Timișoara, 
ale Sfântului Ioan cel Nou la Suceava. 
 De asemenea, suntem datori să cinstim și 
sfintele icoane, prin care se menține vie legătura 
dintre credincioși și Sfinți. „Cinstirea adusă 
icoanei se îndreaptă spre originalul ei” sau „către 
cel înfățișat în icoană”, scria Sfântul Vasile cel 

 7Mare.  
 Referitor la cinstirea sfintelor icoane în 
cadrul cultului ortodox, Părintele Dumitru 
Stăniloae zice: „Noi ne închinăm Domnului 
Hristos și cinstim pe Maica Domnului și pe sfinți 
și prin icoanele care îi reprezintă. Pe Maica 
Domnului și pe sfinți îi cinstim în ultima instanță 
pentru faptul că în ei strălucește Hristos, pentru 
faptul că în ei s-a imprimat chipul lui Hristos. 
Deci cinstim icoanele lor pentru că ele reprezintă 
pe cei ce sunt locașurile pnevmatizate ale lui 
Hristos. Suprema justificare a icoanelor Maicii 
Domnului și ale Sfinților este deci implicată în 

 8justificarea icoanei lui Hristos”.  Cinstim icoana 
pentru că reprezintă o persoană sfântă și astfel, 
cel ce se închină înaintea icoanei îl cinstește, prin 
intermediul ei, pe Sfântul al cărui chip este 
zugrăvit pe ea. Icoanele îi aduc pe Sfinți în 
bisericile și în casele noastre. Privindu-le, ne 
r id icăm cu  min tea  spre  ace i  „oameni 

îndumnezeiți”, care ne privesc blând, senin, 
așteptându-ne să facem și noi parte din ceata lor, 
suntem pătrunși la inimă de sacrificiile îndurate 
de ei din iubire față de Dumnezeu și de aproapele, 
timp în care voința ni se pune în mișcare, dorind 
să ne asemănăm, prin fapte, cu aceste persoane 
sfinte și prin ele cu Însuși Dumnezeu, izvorul 
harului. 
 În ceea ce privește venerarea Sfinților, 
Sinodul VII Ecumenic de la Niceea, din anul 787, 
a hotărât următoarele: „Noi păzim cuvintele 
Domnului, cuvintele apostolești și proorocești, 
prin care am învățat să cinstim și să preamărim, 
mai întâi pe cea cu adevărat Născătoare de 
Dumnezeu, pe sfintele puteri îngerești, pe 
apostoli, pe prooroci, pe martirii cei măriți, pe 
sfinții purtători de Dumnezeu și pe toți oamenii 
cei sfinți și să cerem mijlocirea lor, pentru că ei ne 
pot face plăcuți lui Dumnezeu, Împăratul 

 9tuturor...”  
Sfântul este un om îndumnezeit, un om 

deplin, ajuns la vederea și cunoașterea lui 
Dumnezeu,  t ră ind sub adierea  harului 
dumnezeiesc, transfigurat prin răsfrângerea 
luminii Taborului asupra sa; este o persoană care 
părăsește imanentul în dorința accederii spre 
Dumnezeu, unind Cerul cu Pământul. „Singurii 
oameni care nu pot fi suspectați că se înfioară în 

 10fața morții sunt Sfinții”, afirmă Petre Țuțea.  
Pentru ei moartea nu reprezintă o teamă, ci o 
bucurie care le mijlocește întâlnirea cu 
Dumnezeu, pe Care L-au căutat întreaga lor viață, 
prin rugăciune neîncetată. Și în zilele noastre 
trăiesc Sfinți; sunt chiar lângă noi și printre noi, 
dar, din nefericire, nu îi vedem sau nu îi 
recunoaștem, deoarece atașamentul nostru 
exagerat față de plăcerile și pasiunile trupești ne 
împiedică, ne obturează vederea, nu ne permite să 
ne detașăm de această lume palpabilă și simțuală, 
apropiindu-ne de Dumnezeu pentru a trăi cu și în 
El. Sfinții sunt oamenii în care Duhul Sfânt-
Dumnezeu este prezent și astăzi. Sfințenia este un 
drum lung și anevoios, pe care îl parcurgem în 
fiecare zi prin faptele noastre. Sunt sfinți cei care 
luptă până la sfârșitul vieții, cei care nu-și pierd 
n i c i u n  m o m e n t  n ă d e j d e a  î n  a j u t o r u l 
dumnezeiesc, cei care știu să se ridice după 
fiecare cădere și insucces, pentru a o lua de la 
început, plini de iubire și speranță. Asemenea 
Sfinților pe care îi admirăm, să ne istovim în 
săvârșirea faptelor bune, deprinzând arta 
rugăciunii, umplând candela vieții noastre cu 
undelemnul credinței vii, lucrătoare prin iubire 
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față de Dumnezeu și de semenul nostru, 
dobândind harul Sfântului Duh. „Sfințenia vine 
din dragoste, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Toți 

 11cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți”.  Toți 
suntem chemați la sfințenie. În legătură cu 
afirmația Mântuitorului Iisus Hristos: „Și mulți 
dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi” 
(Matei XIX; 30), Sfântul Marcu Ascetul zice: 
„Când auzi că cei de pe urmă vor fi întâi și cei 
dintâi vor fi pe urmă, înțelege pe cei părtași de 
virtuți și pe cei părtași de dragoste. Căci iubirea e 
cea din urmă dintre virtuți, dar e cea dintâi dintre 
toate după cinste, arătându-le pe cele care s-au 

 12născut înaintea ei ca fiind cele de pe urmă”.  
Prin urmare, „gândindu-ne la acestea și 

știind că este nemincinos Cel Ce a făgăduit, să 
pornim cu râvnă la luptele cele pentru virtute, ca 
să ne putem bucura și de bunătățile cele făgăduite. 
Să nu punem pe cele trecătoare înaintea mântuirii 
noastre, înaintea desfătării cu atâtea bunătăți, nici 
să ne gândim la ostenelile virtuții, ci să ne gândim 

 13la răsplăți”.  Sfințenia e unită și cu pacea pentru 
că Dumnezeu vrea „să ne facă să trăim în pace cu 

toți, să fim buni, blânzi și îndatoritori ca toate 
culorile virtuții să înflorească pe fețele noastre. 
Așa, deci, vom putea să disprețuim slava vieții 
acesteia și să preferăm slava cea adevărată; așa, 
vom putea să ne dăm toată silința să fim smeriți și 
să râdem de toată fericirea vieții de aici, ca să ne 
bucurăm de fericirea cea adevărată și trainică și să 

 14fim învredniciți a vedea pe Hristos”.   Totodată, 
întrucât viața petrecută în curăție cere jertfă de 
sine, să iubim Crucea lui Hristos, silindu-ne, 
aidoma Sfinților, să ducem viața Celui Răstignit: 
„Nu a fost străpuns pentru tine Stăpânul tău? 
Răstignește-te pe tine însuți, dacă nu te 
răstignește altcineva. Oricine este prieten al 
dezmierdărilor și al nesiguranței de aici este și 

 15dușman al crucii lui Hristos”.
 Întrucât, pentru a dobândi mântuirea e 
nevoie, pe lângă virtuți alese și fapte bune, și de 
mijlocirea Sfinților către Dumnezeu, să ne rugăm 
acestora, zicând: “O, ceată a Sfinților! O, 
apărători și îngrijitori ai neamului omenesc, 
împreună-rugători cu noi, rugați-vă Bunului 
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!”

1. Vezi Magistrand Bria I. Vasile, “Hristologia Sfântului Grigorie de Nazianz”, în rev. “Ortodoxia”, nr. 2, 
București, 1960, p. 208.
2. Vezi Magistrand Vasile I. Bria, “Contribuția Sfântului Atanasie la fixarea dogmei hristologice”, în rev. 
“Ortodoxia”, nr. 2, București, 1961, pp. 195-213.
3. În legătură cu cinstirea Sfinților, a sfintelor moaște și a sfintelor icoane, a se vedea Pr. prof. dr. Isidor 
Todoran și Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, “Teologia dogmatică”, Editura IBMBOR, București, 1991, pp. 
286-291. Vezi și Peter Brown, “Cultul Sfinților”, Editura Amarcord Timișora și Central European 
University Press, 1995. 
4. Sfântul Ioan Gură de Aur, “Cinci cuvântări despre Ana și Samuel”,  în vol. “Omilii și cuvântări despre 
educația copiilor”, Editura Marineasa, Timișoara, 2005, Cuvântul V,  p. 77.
5. Sfântul Vasile cel Mare, “Omilii și cuvântări”, Editura IBMBOR, București, 2004, Omilia a XVIII-a 
(La Mucenicul Gordie), cap. II, pp. 291-292.
6. Apud Pr. prof. dr. Isidor Todoran și Arhid. Prof. dr. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 288.
7. Vezi Sfântul Ioan Damaschin, “Dogmatica”, Editura Scripta, București, 1993, Cartea a patra, cap. XVI, 
p. 176. Idem, “Cultul sfintelor icoane. Cele trei tratate contra iconoclaștilor”, Editura IBMBOR, 
București, 1998, p. 28. Sfântul Teodor Studitul, “Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale”, Editura Deisis, 
Sfânta Mănăstire Ioan Botezătorul, Alba Iulia, 1994.
8. Pr. prof. dr. Dumitru. Stăniloae, “Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă”, Editura IBMBOR, 
București, 2004, pp. 90-91.
9. Apud Pr. prof. dr. Isidor Todoran și Arhid. Prof. dr. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 288.
10. “322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea”, Humanitas, București, 2004, p. 98.
11. Apud Leon Magdan, “Lumină din Lumină”, Editura Acvila, 1998, p. 17.
12. Sfântul Marcu Ascetul, “Despre cei ce-și închipuie că se îndreptează din fapte”, în “Filocalia”, vol. I, 
Harisma, București, 1993, cap. 37, p. 315.
13. Sfântul Ioan Gură de Aur, “Omilii la Facere II”, în “Scrieri. Partea a doua”, Editura IBMBOR, 
București, 1989, col. PSB, vol. 22, Omilia XXXVI, cap. VI, p. 38.
14. Ibidem, p. 39.
15. Idem, “Omilii la Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel”, Editura Icos, 1998, Omilia a XIV-
a, pp. 238-239. 
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MEMORIU	JUSTIFICATIV
întocmit	pentru	reconstruirea	
Statuii	”Eroului	Necunoscut”

Dr.	Daniela	BĂLU

     ENUMIRE OBIECTIV: 
RECONSTRUIREA MONUMENTULUI 
„EROULUI NECUNOSCUT” -   pe vechiul 
amplasament.
AN CONSTRUCȚIE: 1922
AN RECONSTRUCȚIE: 2018
REALIZATOR: SCULPTORUL GHEORGHE 
TUDOR (1922)
IMPORTANȚA OBIECTIVULUI:  
  Monumentul „Eroului Necunoscut” – 
numit inițial „Soldatul Român”, a fost primul și 
singurul monument din Satu Mare dedicat 
eroilor români ce și-au jertfit viața în Primul 
Război Mondial și pentru făurirea României 
Mari.

Totodată, a fost prima statuie ridicată 
pe granița de vest a României, după 1 
Decembrie 1918.
CONTEXT ISTORIC: statuia a fost dezvelită la 
1 DECEMBRIE 1922, după numai 3 ani de la 
eliberarea județului Satu Mare (19 aprilie 1919) și 
a vestului României întregite. Primul Război 
Mondial s-a încheiat pentru românii din vestul 
Ardealului, inclusiv din județul Satu Mare, doar 
după ce armata română a eliberat ținuturile aflate 
la granița cu Ungaria. În cinstea sutelor de mii de 
eroi români ce și-au dat viața pentru eliberarea 
țării și făurirea României Mari, la Satu Mare a 
fost ridicată prima statuie din vestul țării - 
Statuia „Soldatului Român”, denumită ulterior de 
sătmăreni Statuia „Eroului Necunoscut” - drept 
omagiu adus bravilor ostași români care s-au 
jertfit pentru împlinirea visului de veacuri, 
făurirea României Mari, unirea tuturor românilor 
într-un singur stat, liber și independent.

De asemenea, a fost prima și singura 
statuie a comunității românești din Satu Mare, 
care, până în anul 1922, nu a mai avut construit 
niciun alt monument de for public. 

La festivitățile de punere a pietrei de 
temelie, desfășurate în 24 septembrie 1922, a fost 
prezent, alături de numeroase oficialități, chiar și 
celebrul general Traian Moșoiu, unul din 

artizanii victoriilor repurtate de Armata Română 
în campania din 1919 pentru eliberarea 
Transilvaniei de Nord și a Budapestei, de trupele 
bolșevice ale lui Bela Kun, generalul deschizând 
și lista subscripțiilor publice pentru adunarea de 
fonduri, în vederea realizării monumentului. 

Toți banii necesari ridicării statuii au 
fost donați de sătmăreni și de societăți private, 
respectul lor față de eroii neamului dovedindu-se 
chiar și prin faptul că la doar 3 ani de la încheierea 
războiului, când oamenii trăiau foarte greu și erau 
foarte săraci, au donat din puținul lor, pentru 
omagierea sacrificiului eroilor neamului. Cu 
puțin timp înaintea inaugurării, oficialitățile 
declarau faptul că „monumentul este opera 
cetățenilor din Satu Mare”. 

Festivitățile de inaugurare, la care a fost 
depusă o coroană de flori și din partea reputatului 
istoric Nicolae Iorga, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de mare entuziasm, deși au fost 
umbrite de decesul marelui luptător pentru 
drepturile românilor din Transilvania, părintele 
dr. Vasile Lucaciu, exact la data de 1 Decembrie 
1922 având loc funeraliile și transportul sicriului 
său din Satu Mare la Șișești.

În consonanță cu numele său, statuia din 
bronz reprezenta un soldat român care își 
dezbrăca tunica, se dezbrăca cu gesturi largi de 
haina împovărătoare a războiului, ca o 
descătușare din robie, simbolizând eliberarea, 
victoria atât de greu obținută! De altfel, dacă 
privim statuia înțelegem că acea încovoiere, acea 
contorsionare a trupului, este creată de artist 
tocmai pentru a exprima mișcarea puternică, 
îndârjirea cu care soldatul se debarasează de 
haina militară, de haina războiului, ca și cum a ar 
arunca-o pentru totdeauna, ca și cum ar da 
războiul pentru pace, robia pentru libertate, 
luptele pentru victorie.

În întreaga perioadă interbelică, 
Statuia „Eroului Necunoscut” a reprezentat 
principalul monument de for public al 

D
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orașului Satu Mare, locul în care s-au desfășurat 
toate ceremoniile aniversar - comemorative, fiind 
situată în P-ța Victoria, actuala Piața Libertății,  
lângă „Ceasul electric”.

Din nefericire, statuia a dispărut fără 
urmă în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, după instaurarea regimului horthyst, și 
nu a mai fost găsită niciodată. 

CONTEXTUL ACTUAL: inițiatorii 
proiectului, susținuți de istorici, intelectuali și 
asociații culturale sătmărene, doresc să 
reconstruiască simbolul pe care sătmărenii l-
au dedicat Marii Uniri, Monumentul „Eroului 
Necunoscut”, anul 2018, anul Centenarului, 
fiind cel mai potrivit moment istoric în care poate 
fi reparată o mare nedreptate făcută comunității 
românești sătmărene, dar mai ales poate fi 
corectată impietatea adusă eroilor care au 
murit pentru țară și au fost încă o dată sacrificați 
prin faptul că statuia dedicată lor a dispărut! 

Generația contemporană are datoria 
morală de a reconstrui statuia „Eroului 
Necunoscut”, un gest omagial care, oricum, e 
mult prea mic față de sacrificiul făcut de cei ce au 
realizat cel mai măreț eveniment din istoria 
României, Marea Unire, năzuința de veacuri la 
împlinirea căreia și-au adus aportul multe 
generații, unitatea națională fiind rodul unor 
imense pierderi sau victorii pe câmpuri de bătălii, 
de sacrificii și jertfe, finalul unei lupte pentru 
împlinirea unui vis multisecular, făurirea 
României Mari.

Pentru românii din Satu Mare și din vestul 
României întregite, simbolul împlinirii acestui 
vis a fost chiar Statuia „Soldatului Român” – 
Statuia „Eroului Necunoscut”, construită și  
ridicată din banii sătmărenilor.

Chiar și denumirea inițială de Statuia 
„Soldatului Român”, a fost schimbată în perioada 
interbelică în cea de „Eroul Necunoscut”, tocmai 
ca un semn de respect pentru toți cei ce au 
murit în Primul Război Mondial, indiferent de 
naționalitate, în spiritul multietnic al orașului 
și județului Satu Mare.

D i n  p u n c t  d e  v e d e r e  i s t o r i c , 
reconstruirea monumentului este deosebit de 
importantă, fiind prima statuie ridicată pe 
granița de vest a României Mari, prima și 
singura statuie construită la Satu Mare în 
memoria eroilor căzuți în Primul Război 
Mondial.

INIȚIATORI PROIECT: Asociația Civică 
„Tempora” din Satu Mare, cu sprijinul  Asociației  
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala 
Satu Mare.

La inițiativa celor două asociații s-au 
făcut de-a lungul anilor numeroase eforturi și 
demersuri pentru refacerea acestui monument și 
repunerea pe vechiul amplasament, reușindu-se 
în acest sens, în anul 2007, obținerea hotărârii 
Consiliului Local Satu Mare (HCL nr.198/2007), 
inclusiv privind alocarea fondurilor necesare, 
dar, din diferite cauze, demersurile au intrat în 
impas. 

Față de această stare de fapt și având în 
vedere că în anul 2018, la 1 Decembrie, se 
împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, Asociația 
Civică „Tempora” Satu Mare, alături de alte 
organizații și instituții sătmărene, au solicitat din 
n o u  a u t o r i t ă ț i l o r  l o c a l e ,  j u d e ț e n e  ș i 
guvernamentale, identificarea posibilităților de 
sprijin a acestui demers și punerea în aplicare, în 
cel mai scurt timp, a măsurilor considerate 
oportune, astfel încât acest deziderat să fie 
împlinit. Ca urmare, inițial s-a obținut acordul de 
principiu al primarului municipiului Satu Mare, 
d-l Kereskenyi Gabor, pentru reamplasarea 
monumentului pe locul inițial, iar apoi a fost 
e l i b e r a t  C e r t i f i c a t u l  d e  u r b a n i s m 
nr.354 /27 .03 .2018 ,  de  că t re  P r imăr ia 
Municipiului Satu Mare.

BENEFICIARII PROIECTULUI: în 
primă instanță, beneficiar al proiectului este 
Asociația Civică „Tempora”, dar, după realizarea 
lui, acesta va fi predat administrației locale, 
beneficiarii direcți fiind locuitorii municipiului 
Satu Mare, dar și persoanele care vizitează orașul 
în scop turistic, cultural sau de altă natură. Se are 
în vedere, cu precădere, populația tânără și 
matură a municipiului Satu Mare, avizată în ceea 
ce privește istoria și semnificația monumentelor, 
capabilă să recepteze la adevărata valoare atât 
simbolistica monumentului în sine, cât și cea a 
refacerii și reamplasării unui obiectiv istoric 
dispărut.

Implicarea comunității locale în 
realizarea proiectului de reconstruire a statuii 
este evidentă, și, la fel ca după Marea Unire, s-
au unit și în anul 2018 mai multe asociații și 
organizații sătmărene, împreună întreprinzând pe 
lângă autoritățile locale demersurile necesare, 
privind aprobarea reamplasării statuii, demarând 
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acțiuni de colectare de fonduri, atât din surse 
proprii, cât și de la agenți economici ori persoane 
fizice, care au răspuns pozitiv. Este vorba, în 
primul rând, de filialele sătmărene ale asociațiilor 
cadrelor militare în rezervă din toate armele, de 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” și alte asociații.

   Anul în care sărbătorim Centenarul Marii 
Uniri este cel mai propice pentru a fi reparată o 
mare nedreptate, iar Monumentul „Eroului 
Necunoscut” să stea din nou pe locul unde a fost 

ridicat de străbunii noștri. Și, pentru omagierea 
lor, la inaugurarea monumentului, în 1 
DECEMBRIE 2018, cu pioșenie să fie 
rememorate cuvintele rostite la 1 DECEMBRIE 
1922: 

Ne plecăm deci cu smerenie frunțile, în această 
zi senină, pentru slăvirea memoriei celor morți 
pe întinsul câmpiilor de luptă; slăvim și pe cei 
vii, care ridicându-se deasupra vulcanului de 
patimi, zidesc temple pentru înălțarea trecutului 
glorios! 
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Crez	și	ideal:	destinul	unui	maramureșean

     impul este focul ce arde toate poveștile, 
manuscrisele și evenimentele care au schițat 
istoria neamului românesc și despicăm fiecare fir 
de cenușă pentru a înțelege cauzele și efectele ce au 
dus la lumea pe care noi o cunoaștem astăzi, căci 
noi nu pricepem ,,niciun fel de a judeca viitorul 

1decât prin a face referire la trecut”  (Edward 
Gibbon, istoric englez). Astfel, urcăm pe scara 
timpului și ajungem în fața unui moment 
semnificativ în istoria poporului român: sunetul 
clopotelor bisericești răsuna dincolo de porțile 
cetății, tropotele cailor vuiau pe drumurile de țară, 
iar numărul oamenilor ce se adunau în piața mare 
creștea în fiecare secundă jucând hora și strigând 
,,ne-am unit!”. În acest timp, dintr-un colț de țară, 
numit Maramureș, coboară din tren un om înalt, 
serios, îmbrăcat în haine românești, ce avea să 
joace un rol important în unirea tuturor românilor 
și în viața politică a țării. 

Giulești, Maramureș, (vezi Anexe, Figura 
1) într-o zi de vară... ,,Este satul în care am văzut 
lumina soarelui și ai cărui locuitori îmi sunt dragi, 
mare parte fiindu-mi tovarăși de joacă și școală 
primară. Îmi sunt dragi câmpurile, pădurile, văile, 
râurile pitorești, dar mai presus de toate îmi sunt 
dragi amintirile din satul meu. Minunatele 
obiceiuri din străbuni, portul adevărat românesc, 
cântecele, jocurile, unice în felul lor, bisericuța din 
lemn[...] și mai presus de toate în satul meu este 

 2
multă omenie” , povestea Ilie Lazăr (vezi Anexa, 
Figura 2) amintindu-și de copilăria sa.

S-a născut la 12 decembrie 1895, 
provenind dintr-o familie din mica nobilime 
maramureșană, mama aparținând familiei Ivașcu 
din Apșa de Jos și tatăl fiind descendent al familiei 
Lazăr din Purcăreț, un sat din zona Chioarului. Pe 
linie paternă este descendent din 7 generații de 
preoți, dintre care Alexandru Lazăr (străbunicul 
său) și Vasile Lazăr (bunicul său) au fost protopopi 
ai Sighetului, cel care a întrerupt tradiția fiind tatăl 
său care a urmat cursurile Academiei de Drept, 
,,însă influența religioasă a continuat prin 
intermediul mamei sale, o femeie evlavioasă, care 
îl vedea pe Ilie, ca viitor ,,popă în sat”, datorită 

 3glasului său fermecător.”

Însă destinul avea altceva pregătit pentru 
omul Ilie Lazăr. Urmează școala primară la Sighet, 
terminând și primele clase liceale la Liceul Piarist, 
instrucția făcând-o în cadrul Convictului 
Asociației pentru cultura poporului român din 
Maramureș, unde ,,asculta cu plăcere când 
părintele Timiș povestea despre Creangă și 

 4declama din Alecsandri.”  În această etapă a vieții 
se caracterizează ca fiind un copil năzdrăvan: ,,Eu 
eram dintre marii ştrengari ai clasei și ai 
convinctului, mâncam multă bătaie, dar în același 
timp eram bun la joc și mai eram și cântărețul 

 5părintelui Timiș.”
După absolvirea liceului, se înscrie la 

cursurile Academiei de Drept unde deprinde 
tainele legilor și a drepturilor cetățenești. Din 
perioada studenției sale avea să dateze și prima 
acțiune cu caracter politic și anume o adunare în 
satul său natal, care avea ca scop distribuirea unor 
cărți editate țăranilor și, în același timp, explicarea 
drepturilor neamului românesc, toate acestea 
întreprinse de spiritul său civic. Maghiarii au 
considerat că Ilie Lazăr încearcă să îi agite pe 

 6țăranii români ,,să se răscoale la fel ca în 1848” , 
începând să îl urmărească și dorind să îl aresteze, 
dar izbucnirea războiului mondial îl scapă, 
deocamdată.

În schimb, ajunge să cunoască lumea 
absurdă a războiului, cu imagini apocaliptice și 
drama soldaților mânați de conducători, aflându-
se într-o perioadă tumultoasă când cele două 
blocuri militare, Antanta si Puterile Centrale, își 
disputau lupta pentru supremație, el fiind recrutat 
în armata austro-ungară și trimis la regimentul de 
infanterie 8 Honvezi la Lugoj. Aici începe o eră 
nouă, deoarece atât orașul cât și regiunea era 
românească, iar soldații și ofițerii de rezervă erau 
majoritari români, având ocazia să-l cunoască pe 

 7,,eternul”  teterist Petru Groza, despre care avea să 
declare mai târziu că Groza a dus-o mai bine sub 
comanda sa, decât el în timpul guvernului Petru 

8
Groza .

Având în vedere posibilitatea ca România 
să intre în război împotriva Austro-Ungariei, 
regimentul său este mutat de pe frontiera 

Cristina	MAREȘ,	
C.	N.	„Gheorghe	Șincai”	Baia	Mare,

Ciprian	BALTĂ,
C.	N.	„Mihai	Eminescu”	Baia	Mare

T
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românească în centrul Ungariei, la Oroshazá, de 
unde compania sa este trimisă pe front 

 9acompaniată de ,,ceardașuri ungurești” . Ca 
sublocotenent, comandant al unui pluton, își 
încurajează soldații să intoneze cântece românești, 

10însă, sublocotenentul Buckwald  interzice orice 
manifestație românească. Lazăr nu cedează, 
i scându-se  o  băta ie  în t re  e l ,  soldaț i  ș i 
sublocotenent. Știrea circulă repede anunțând 
faptul că subunitatea lui Ilie Lazăr se răscoală, 
fiind numiți ticăloși de către căpitan, Lazăr 
ajungând pe front urmărit de ,,stigmatul” de 
na ț iona l i s t  român per icu los  ce  t rebuie 
supravegheat. Astfel, Ilie Lazăr dă dovadă de un 
spirit patriotic, neavând niciodată dorința de a-și 
abandona limba și tradițiile poporului său, purtând 
în suflet iubirea pentru neam. Acesta trece peste 
legile frontului ungar încurajând soldații să nu uite 
ce înseamnă mândria de a fi român, câștigând 
simpatia și admirația camarazilor săi de arme și 
fapte.

Ajunge prima dată pe frontul bucovinean, 
în satele din apropierea de malul Prutului, 
apropiindu-se tot mai mult de frontul de la 

11Raracea-Boian-Toporouț și Ocna . La Ocna, în 
data de 10 iunie 1916, a fost o mare spargere de 
front făcută de ruși în cadrul Ofensivei Brusilov. 
Linia austro-ungară era stabilizată în Carpați, dar 
în acea zi, după lupte grele, bombardamente 
puternice de artilerie grea și gloanțe ale armelor 
trimise în toate direcțiile, rămân în viață 27 de 
soldați ce fug cu cazacii pe urmele lor. Așa cum 
mărturisește și el, scena frontului devine de un 
dramatism total, soldați căzuți la datorie sau grav 
răniți devenind martiri ai unui război ce nu era al 
lor. Ilie Lazăr este grav rănit la ambele picioare, 
nemaiputând merge. Bunul său prieten Maxim 
Radovan, împușcat în piept, îl ridică, forțând un 
soldat cu o trăsură să îl ia. Trece Carpații ajungând 
în Maramureș, iar cu trenul sosește în gara Sighet 
așteptat de unchiul său și doi medici militari, 
urmând ca după o recuperare de o lună și un pic să 
afle că România a intrat în război contra Austro-
Ungariei.

După cele petrecute la plecarea din orașul 
de pustă al Ungariei, se întoarce a doua oară pe 
frontul galițian. În spatele frontului, la popotă, se 
iscă un scandal ce va avea repercusiuni, Ilie Lazăr 
se simte jignit de vorbele grele împotriva 
românilor ale altui ofițer șovin, îi cere socoteală și 
este făcut trădător de către acesta, astfel că îl 
lovește în fața soldaților. Este trimis la curtea 
marțială sub escortă, unde din acuzat devine 
acuzator, într-un discurs de câteva ore reliefând 

jertfele românilor în slujba dublei monarhii. Cu 
toate acestea, rămâne condamnat la trei luni de 
închisoare, dar care vor trebui executate după 
război. Peste ani, Ilie Lazăr se întreba cu 
amărăciune dacă aceste trei luni nu au fost incluse 
în cei șaisprezece ani de închisoare executate sub 
comuniști.

Ilie Lazăr se ghidează după principiul că 
soldații români la reviste și la alte exerciții să fie 
primii, fiind felicitați de prințul Oscar pentru 
defilările întreprinse, iar pe front să rămână voia 
lui Dumnezeu. După aproape zece luni, compania 
lui este dusă în prima linie pe frontul de la 

12Brzezany, contopiți cu regimentul 309 , iar după, 
prăbușirea frontului rus, corpul generalului 
Hofman, din care face parte și Ilie Lazăr, este 
trimis în Ucraina pentru menținerea ordinii și a 

 13păcii.
Petrece șase luni în Trosciannetz, aici fiind 

informat că în Basarabia s-ar fi votat unirea. 
Gândul acesta este ,,declanșatorul” pentru dorința 
de a trece de partea românilor. Astfel, în luna 
septembrie 1918 decide să dezerteze și să treacă 
linia despărțitoare dintre armata austro-ungară și 
teritoriul ocupat de armata română. Odată decis, 
acesta organizează adunări alături de soldații săi, 
unde se sfătuiesc timp de două săptămâni, venind 
cu un plan bine pus la punct. Astfel, ordonă alarma 
la ora 12 noaptea, iar conform înțelegerii 
prealabile cu mecanicii de la căile ferate, garnitura 
formată din locomotivă și trei vagoane, ocupată de 
compania sa, fuge în noapte prin teritoriul 
nimănui. Îndreptându-se spre gara Vabniarka, fără 
zgomot și fără ca locomotiva să fluiere pentru a nu 
atrage atenția regimentului, se îndreaptă spre 
Moghilev, și de aici la Noua Suliță, la frontiera 
Bucovinei. Momentul este marcat de horă și de 
cântări românești, acompaniate de vioara lui Ilie 
Lazăr primită în dar de la soldații săi, iar aici 
hotărăsc să se îndrepte pe jos spre Cernăuți. După 
un marș de câteva ore, ajung la Cernăuți, orașul 
care în acea perioadă era ocupat de ucraineni. 
Compania lui Ilie Lazăr se îndreaptă spre centrul 
orașului unde va avea onoarea să cunoască o 
personalitate importantă din cultura românească: 
,,sunt profesorul Sextil Pușcariu și am aflat că 
sunteți români bănățeni așa că îmi permit a vă ruga 
să ne ajutați până la sosirea armatei române 
împotriva câtorva sute de ucraineni veniți din 

 14Galiția”.  Ilie Lazăr îi răspunde: „sunt Ilie Lazăr, 
de fel din Maramureș, soldații mei sunt în schimb 
bănățeni; am dezertat de la unitatea noastră din 
Ucraina cu gândul de a ne preda undeva armatei 
române. Sunt fericit, domnule profesor, dacă vă 
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 15pot sta la dispoziție” . 
Situația era una delicată. Ucrainenii 

devastau orașul, călărind pe străzi, împușcând și 
jefuind, cetățenii neîndrăznind să iasă în afara 
locuințelor baricadate. În acea seară, compania lui 
Ilie Lazăr, ajutată de 5-6 ofițeri români din 
Cernăuți, ia poziții defensive în centrul orașului, 
gata de confruntare. Dar ucrainenii, aflând de 
prezența soldaților români în centru, crezând că a 
intrat armata română în oraș, se retrag în grabă. A 
doua zi, Lazăr și ofițerii pornesc cu steagul tricolor 
în mână pentru a pune stăpânire pe situație. 
Instalează în toate oficiile publice români, înfigând 
pentru prima dată steagul românesc în turnul 
primăriei după 174 de ani. Românii sunt 
entuziasmați, iar după preluarea administrației, 
aceiași ofițeri se duc să întâmpine venirea armatei 
române. În următoarele zile, armata română este 
întâmpinată în oraș de nesfârșite urale și o ploaie de 
flori. După ocuparea Bucovinei de armata română, 
Ilie Lazăr vizitează familii românești, urmând să 
plece spre Iacobeni și mai departe spre casă, în 
Maramureș.

După lupte sângeroase, răsturnări de 
situație și succese mult așteptate, o ,,rază de soare” 
se așterne peste teritoriul românesc din sud-estul 
Europei. Românii din toate regiunile își întind câte 
o mână pentru a forma lanțul ce reprezintă unirea 
dintre toate provinciile românești, bătând astfel în 
cui harta României Mari. Se scrie o nouă filă din 
povestea patriei noastre, poate ,,pagina cea mai 

 16sublimă a istoriei românești” . Marea Unire din 
1918 a fost un succes răsunător pentru popor, 
datorită oamenilor care niciodată nu au încetat să 
creadă în acest vis.

Națiunea a contribuit alături de oamenii 
importanți ai societății la îndeplinirea actului de 
Unire, căci prin unire se nasc lucrurile mici care, 
precum un puzzle, formează întregul. Unul dintre 
acești oameni este Ilie Lazăr care, împreună cu 
maramureșenii, a plecat peste muntele Gutâiului 
spre Alba Iulia. După un popas la Baia Mare, se 
îmbarcă în trenul decorat cu steaguri (vezi Anexe, 
Figura 3) și flori spre Cluj. După un drum lung, 
presărat cu mici altercații și aglomerații, ajung în 
orașul Marii Uniri. Ilie Lazăr a fost reprezentantul 
zonei Șugătag - Maramureș, fiind și unul dintre 
deputații cu drept de vot. În sala în care s-a votat 
Marea Unire a avut ocazia de a asculta discursurile 
lui Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Iuliu 
Maniu (vezi Anexe, Figura 4) și altor mari patrioți 
români. Se citește moțiunea prin care se votează 
pentru totdeauna Unirea, Gheorghe Pop de Băsești 
având să transmită unul dintre cele mai puternice 

mesaje, ovaționat de un entuziasm nestăpânit: 
,,Acum, Doamne, slobozește pe robul Tău, că 
v ă z u r ă  o c h i i  m e i  m â n t u i r e a  n e a m u l u i 

17românesc...”
După marile manifestații, Ilie Lazăr 

urmează drumul spre București, alături de 
delegația cu actul Unirii. Aceste călătorii îi deschid 
orizontul către tot mai multe acte patriotice. Va 
ajunge să cunoască oameni importanți, inclusiv pe 
viitorul comandant al trupelor din Transilvania, 
generalul Traian Moșoiu. 

Își permite încă de la o vârsta precoce, 
având 22-23 de ani, să devină figura emblematică a 
județului său, discutând problemele satelor 
românești de peste Tisa la cele mai înalte nivele ale 
politicii. Alexandru Vaida-Voevod îi înlesnește o 
audiență la primul ministru, astfel că se înfățișează 
înaintea lui Ion C. Brătianu pentru a prezenta 
documentul ,,memoriu” al românilor din satele 
respective. Acest document scris de Lazăr prezenta 
în mod amănunțit drepturile istorice ale românilor 
de la nord de Tisa.

După o discuție a lui Brătianu cu generalul 
Constantin Prezan, șeful Marelui Stat Major al 
armatei române, generalul îi înmânează câteva 
scrisori și ordine prin care Ilie Lazăr era atașat 
Regimentului 14 Dorobanți cu scopul de a-l 
călăuzi pentru a elibera Maramureșul, la acea 
vreme un teritoriu al nimănui, aflat în haos: ungurii 
se retrag în timp ce ucrainenii bolșevizați ocupă 
Sighetul. Regimentul 14 se oprește la Dej urmând 

18să ocupe Baia Mare până la sfârșitul anului 1918 . 
În ianuarie 1919, pentru a intra în Maramureșul 
istoric, regimentul trebuia să treacă pe un ger 
puternic prin trecătoarea înzăpezită a Cavnicului. 
Din cauza acestor condiții, tunurile regimentului, 
trase de caii slabi, nu pot trece. Ilie Lazăr, alături de 
fratele său, pleacă înainte în satele de dincolo de 
trecătoare pentru a rechiziționa 60 de perechi de 
boi, animale cu care vor transporta armamentul pe 
drumul anevoios. Regimentul călăuzit de Ilie 
Lazăr ocupă Maramureșul și se îndreaptă spre 
Sighetul ocupat de bolșevicii ucraineni, moment ce 
prevestește lupta de la Sighet-Cămara. Pe drum, 
înlocuiește oficialitățile străine cu conducători 
români. Ajunși la Gara Mică de la sud de Sighet, 
Ilie Lazăr dezbate cu căpitanul Luca planul de 
luptă. Căpitanul Luca este de părere că orașul 
trebuie atacat în mod frontal, în timp ce Lazăr e de 
părere că trebuie tăiată retragerea la Sighet. 
Compania se împarte într-un grup dirijat de fratele 
său, Vasile Lazăr, care înaintează frontal, iar el cu 
alt grup spre Cămara pentru baricadarea șoselei și a 
liniei ferate. Sosește trenul încărcat având în 
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vagoane soldații ucraineni în retragere, care încep 
să tragă în plutoane. Se ripostează, victoria fiind de 
partea românilor. Sunt capturați peste 300 de 
prizonieri, pierderile fiind extrem de mici: un 
singur soldat căzut la datorie. Cu efort și dăruire, 
Regimentul 14 Dorobanți reușește să elibereze 
Sighetul (Anexe, Figura 5), ulterior numindu-se un 
prefect român, iar regimentul va lupta mai departe 
până la Budapesta.

După îndeplinirea datoriei, și anume 
eliberarea Maramureșului, Ilie Lazăr părăsește 
zona plecând spre Cluj și Satu Mare, unde avea să 
își întâlnească viitoarea soție, fiica subprefectului 
județului. Pleacă la Viena pentru completarea 
studiilor și însușirea limbii germane, făcând și 
practică avocațială timp de 2 ani și jumătate. 

Plecarea sa din Viena se face în urma unei 
scrisori din partea Partidului Național și semnată 
de Iuliu Maniu, care îl invită să intre în componența 
partidului în Maramureș, pentru lupta politică 
împotriva partidului liberal. 

În anul 1923 se stabilește la București, 
profesând meseria de avocat și având importante 
însărcinări politice ca membru activ al Partidului 
Național Țărănesc rezultat în urma fuziunii 
Partidului Național Român cu Partidul Țărănesc. 
Cu gândul de a rămâne pentru 2 ani în București, 
acesta se va găsi după 23 de ani tot în capitală, ca 
important lider al partidului.

 Îndrăgit de mediile țărănești, atât din 
Maramureș, cât și din alte zone ale țării, pentru 
iscusința sa în domeniul politic, este ales 
parlamentar al Partidului Național Țărănesc în mai 
multe legislaturi și mai apoi deputat de Maramureș 
în 1928 (vezi Anexe, Figura 6). Devine șeful 
organizației de muncitori a PNȚ, structură politică 
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adresată acestei categorii sociale . De-a lungul 
carierei politice se arată un aprig combatant 
împotriva fascismului și comunismului.

După instaurarea regimului de autoritate 
regală, în urma tensiunilor dintre conducerea 
partidului și regele Carol al II-lea, Ilie Lazăr este 
trimis în lagărul de detenție de la Turnul. După 
abdicarea regelui Carol al II-lea, Ilie Lazăr este 
eliberat pentru o scurtă perioadă de timp, urmând 
să fie trimis din nou la închisoare, la Târgu-Jiu. 
Este eliberat după 3 luni și redactează un document 
în care denunța condițiile inumane de detenție, 
document ce va fi trimis lui Ion Antonescu.

Instaurarea regimului comunist în 
România se face treptat, începând cu data de 23 
august 1944. prin staționarea trupelor sovietice pe 
teritoriul țării. În timpul campaniei pentru 
eliberarea Transilvaniei din 1944, Ilie Lazăr vine în 

urma trupelor româno-sovietice, reinstaurând 
autoritățile românești în localitățile eliberate. Dar, 
ulterior, prima etapă spre epoca comunismului 
românesc își face simțită prezența la 6 martie 1945 
prin numirea primului guvern procomunist condus 
de Petru Groza, din care nu făcea parte niciun 
membru din partidele tradiționale democratice 
PNL și PNȚ. 

După acest prim pas, comuniștii dau o nouă 
lovitură politică pentru acapararea puterii, 
falsificând rezultatul alegerilor din 1946 în 
favoarea lor. Tot în acest scop, înainte de alegeri, 
Ilie Lazăr este arestat de către comuniști. În locul 
său, candidează soția sa, Maria Lazăr, care datorită 
popularității imense a soțului său, preia funcția de 
deputat. Ilie Lazăr este eliberat, însă in 1947 este 
din nou arestat prin înscenarea de la Tămădău, 
incident petrecut la 14 iulie 1947, unde un număr 
important de oameni-cheie ai PNȚ sunt arestați de 
autoritățile comuniste pentru ,,încercarea de fugă 

 20într-o țară străină” . 
Ilie Lazăr este judecat la 12 noiembrie 

1947 și condamnat la 12 ani de închisoare, 5 ani de 
degradare civică, plata a 50.000 de lei cheltuieli de 

17judecată și confiscarea întregii sale averi . Alături 
de Ilie Lazăr sunt condamnate și alte nume mari 
precum Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Corneliu 
Coposu și alții. Ilie Lazăr a fost închis la 
penitenciarul din Galați, iar mai apoi transferat, 
împreună cu Iuliu Maniu și cu episcopii greco-
catolici, la Sighet, oraș pe care în urmă cu 32 de ani 
îl eliberase din mâinile ucrainenilor. Niciunul 
dintre prizonieri nu știa unde se află până când Ilie 
Lazăr recunoaște sunetul clopotelor bisericii 

 21donate cu ani în urmă de familia sa.  În 
următoarele zile i se adresează directorului 
închisorii: ,,Domnule comandant, de-ar știi 
moroșenii mei că-s aici, ar îmburda închisoarea 
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asta cu totul!”  În 1955, este trimis la Râmnicu 
Sărat, dar în toate locurile de detenție rămâne un 
om convins de principiile sale, continuând în 
permanență să critice regimul comunist. A fost 
eliberat pe 9 iunie 1964 și s-a stabilit la Cluj, într-

23un modest apartament din cartierul Grigorescu . 
Moare la Cluj, la 6 noiembrie 1976, în vârsta de 81 
de ani, lăsând în urmă amintirea unei personalități 
care a jucat un rol important în istoria patriei 
noastre.

A rămas consecvent principiilor sale până 
la moarte. Din mărturia orală a prof. dr. Ion 
Petrovai, maramureșan și el, reținem cele povestite 
de Ilie Lazăr în Cluj acestuia, pe vremea în care 
Petrovai era student în anul III la Facultatea de 
Litere, în anul 1973: ,,Petru Groza a fost la mine în 



celulă, cerându-mi să mă alătur lui și astfel să scap 
de închisoare. I-am spus că eu nu mă vopsesc în 
roșu din român verde ce sunt.” Așa a ajuns să 
execute șaisprezece ani de temniță. Mai departe îi 
spune: ,,Vezi cum scrie Trăiască Partidul Comunist 
și Republica Socialistă? Eu voi muri, dar tu, 
copchile, vei apuca vremea când ele nu vor mai 

24fi!”  Tânărul Ion Petrovai nu a crezut atunci, dar 
aceste cuvinte profetice se vor împlini după doar 
treisprezece ani de la moartea lui Ilie Lazăr, în 
urma Revoluției din decembrie 1989.

Eu, tu, noi, ca popor, avem datoria de a 
cunoaște, de a înţelege și de a transmite mai departe 
generațiilor viitoare faptele, personalitățile și 
efectele care au contribuit la crearea istoriei 
noastre. Este esențial să privim în ,,oglinda 

timpului” și să-i scoatem la iveală pe oamenii care 
au avut o menire în construirea ,,firului istoric” pe 
care îl cunoaștem astăzi, căci ,,un popor care nu își 
cunoaște istoria, e ca un copil care nu-și cunoaște 

 25părinții”  - după cum spunea Nicolae Iorga. Ilie 
Lazăr a reușit să rămână un personaj memorabil în 
filele cărților de istorie prin acțiunile sale mânate 
de un devotament nesfârșit față de țara sa și 
convingerile sale, dar și datorită carierei sale 
politice, din toate acestea putându-se extrage 
posibile lecții de viață. A fost și va rămâne o 
imagine puternic înrădăcinată în sufletele 
maramureșenilor.

„În definitiv, nu anii din viață sunt cei care 
 26contează, ci viața din anii tăi”.  – Abraham Lincoln

Casa memorială a lui Ilie 
Lazăr, comuna Giulești, 

județul Maramureș

Ilie Lazăr, portret
Steagul purtat de 

Ilie Lazăr la Alba-Iulia 
(original)

Iuliu Maniu, portret

Anexe

Afiș electoral în acea vreme

Material premiat cu menţiune la Concursul "Spune Povestea Locului Tau", organizat de 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca și Asociația Studențească PhiloHistoRiSs.
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Regimentul 14 Dorobanți ,,Român” în curtea Cazărmii Sighet 
după lupta victorioasă din 17 ianuarie 1919 de la Cămara-Sighet
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O	sărbătoare	întreită

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

    iua de 9 mai are o triplă semnificație 
pentru România. Anul 1877 a consacrat 9 mai ca 
Ziua Independenței, când tânărul stat român 
hotărâse să se smulgă din ghearele Imperiului 
Otoman; în 9 mai 1945 s-a consemnat triumful 
puterilor aliate în fața Germaniei naziste, astfel că 
se sărbătorește astăzi Ziua Victoriei; în sfârșit, la 
9 mai 1950, putem spune că și-a avut începutul 
temeinic construcția numită azi Uniunea 
Europeană. Înțelegând toate aceste sărbători, 
constatăm că ele ne vorbesc și de pace, deși două 
dintre ele conțin și atmosfera de război. Iar 
Europa Unită și-a început constituirea tocmai 
pentru a nu se mai repeta ororile din cea de a doua 
conflagrație mondială.

Vorbind cronologic despre aceste trei 
sărbători, putem spune că Independența declarată 
în 9 mai 1877 a reprezentat un pas important 
pentru împlinirea dezideratului românilor, Marea 
Unire. Înfăptuitorii acestui pas participaseră și la 
așezarea primelor cărămizi la temelia României 
Mari; rolul generației lui Mihai Kogălniceanu, 
Ion C. Brătianu, Vasile Alecsandri și al celorlalți 
patrioți, a fost determinant și în realizarea Micii 
Uniri, pe care o sărbătorim în luna ianuarie a 
fiecărui an. Principe și apoi rege, Carol I, străin de 
neam, dar care ni se arată atât de român prin 
realizările celor 48 de ani de domnie, a înțeles 
mersul istoriei, originea sa permițându-i să ajute 
și diplomatic parcurgerea altor pași către 
împlinirea idealului național.

Ziua de 9 mai 1945 este cunoscută drept 
Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel 
de-Al Doilea Război Mondial, reprezentând 
semnarea actului de capitulare necondiționată a 
Germaniei naziste, fapt care a dus la încheierea în 
Europa a acelui devastator Război.  

Ostilitățile marii conflagrații mondiale 
aveau să se încheie abia în urma intervențiilor 
nefericite de la Hiroshima și Nagasaki. În cel mai 
mare conflict din istorie și-au pierdut viața peste 
60 de milioane de oameni, militari și civili. Pentru 
prima dată în istorie, pierderile civile au fost mai 
mari decât cele militare. Urmările războiului, 

inclusiv schimbările geopolitice, culturale și 
economice, au fost fără precedent.

României nu i s-a dat nici de această dată 
statutul pe care jertfele militarilor căzuți, atât pe 
frontul de Est cât și pe cel de Vest, ar fi impus-o. 

Victoria aliaților a fost sărbătorită 
împreună de aceștia, doar formal și în aparență, 
pentru că în foarte scurt timp, deja în 1946, un 
cunoscut lider al lumii libere anunța public 
căderea Cortinei de Fier. În spatele acestei linii se 
aflau toate capitalele vechilor state din Europa 
Centrală şi Răsăriteană. Pentru Europa, și chiar 
pentru lume, a început un nou conflict, intrat în 
istorie sub numele de Războiul Rece.

Instantaneu după acel discurs celebru 
care înfățișa starea de lucruri de după război, 
anunțând omenirea că sferele de influență 
fuseseră împărțite, politicienii din țările aflate în 
zona din partea liberă a Cortinei de Fier s-au 
gândit că numai unite ar putea preveni începerea 
unui nou război ucigător.

Luna mai este data care marchează două 
evenimente importante pentru comunitatea 
europeană. Consiliul Europei ia naștere în 5 mai 
1949. Peste un an, la 9 mai 1950, ministrul 
francez al afacerilor externe, Robert Schuman, 
propune ferm stabilirea unei noi forme de 
coordonare politică în Europa, care să înlăture 
riscul de a izbucni un nou război pe teritoriul 
continentului european.

Proiectul european a continuat de-a 
lungul anilor scurși de atunci, cu tendințe de 
extindere, multe încununate de succes. Rămâne 
însă un proiect perfectibil, nu toți partenerii fiind 
mereu mulțumiți, existând și dorințe clare de a 
părăsi această construcție care a adus, totuși, ani 
pașnici și prosperitate în cea mai mare parte a 
teritoriului dar, incontestabil, a asigurat 
cetățenilor statelor componente un climat de 
libertate, incomparabil cu ceea ce s-a întâmplat în 
lagărul socialist.

Ziua Europei este o sărbătoare anuală a 
păcii și unității în Europa. Poporului nostru i se 
pot reproșa multe imperfecțiuni, dar nu există 

Z
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niciun neam perfect; ni se reproșează uneori 
corelări târzii sau chiar necorelări cu modele 
îndoielnice și pierzătoare care dau năvală 
furibundă peste societate. Atașamentul românilor 
pentru valorile europene, pentru cultura și 
spiritualitatea europeană creștină nu îl poate însă 
nimeni contesta. De asemenea, putem să fim 
mândri a fi descendenții unor strămoși pașnici, 
care și-au iubit și apărat mereu doar glia unde 
Dumnezeu le-a rânduit să vadă lumina zilei; și la 
fel de dragă le este această glie și urmașilor de azi, 
chiar dacă mulți mănâncă pâinea neagră a 
înstrăinării.

Vo r b i n d  d e s p r e  p a c e  ș i  r ă z b o i , 
neîndoielnic trebuie să ni-i readucem în memorie 
pe eroii noștri, conștiințele noastre cele mai bune, 
care ne veghează din ceruri. Și, iată, am făcut-o și 
o facem și astăzi, 9 mai 2018, când avem bucuria 
de a fi împreună la o întreită sărbătoare. 

În acest an, gândul nostru se îndreaptă în 
final către marele praznic național pe care cu toții 
trebuie să îl onorăm așa cum se cuvine, 1 
Decembrie, când vom celebra împlinirea 
Centenarului Marii Uniri, „ora astrală a neamului 
românesc”.

   n fiecare zi vedem tricolorul fluturând 
pe instituțiile publice, dar el nu este doar un decor 
oficial, el este un simbol. Roșu, galben și albastru 
sunt cele mai frecvente culori care apar pe toate 
țesăturile populare din toate regiunile României. 
Astfel, culorile stindardului au străbătut veacurile 
fără nicio altă menționare documentară, părând 
pierdute pentru totdeauna. Aceasta înseamnă 
memoria ancestrală a unui popor, și nu poate fi ea 
ștearsă nici de atotputernicul fluviu al Timpului.     

Începând cu anul 175 după Hristos, 
stindardul dac s-a impus ca stindard al majorității 
legiunilor romane, triumfând și în a doua 
jumătate a secolului al IV-lea, cu prilejul vizitei la 
Roma a împăratului Flavius Iulius Constantinus, 
fiul împăratului Constantin I (după istoricul 
Ammien Marcellius).

Conform datelor cuprinse în Notitia 
Dignitarium, un document militar al arhivelor 
imperiale romane, stindardul de luptă al dacilor 
purta culorile roșu, galben și alabastru, aceleași 
culori de la primele legiuni geto-dace cantonate 
în Bretania și Capadocia, în care fuseseră 
recrutați ca mercenari luptătorii daci. După 
căderea Imperiului Roman de Apus, stindardul 
dacilor a fost preluat și folosit de armatele 
bizantine până la finele secolului X.

Culorile drapelului românesc - roșu, 
galben și albastru - sunt de origine străveche, iar 
reunirea lor pe stindardul național are adânci 
semnificații istorice, exprimând dăinuirea 
noastră neîntreruptă pe aceste locuri, în care ne-
am plămădit ca popor, legăturile permanente între 
românii de ambele versante ale Carpaților, 
idealurile de unitate și independență nutrite cu 
ardoare de neamul românesc de-a lungul întregii 
sale existențe.  

Mihail Kogălniceanu și generația sa 
primiseră tricolorul, prin tradiție de la străbuni și, 
o dată cu el, și explicația însemnătății pentru toți 
românii. Este, deci, fără îndoială că, în perioada 
modernă s-a păstrat o tradiție mai veche, din 
bătrâni, a tricolorului. Dar unde se află izvorul de 
la care pornește tradiția? În cartea istoricului 
german J. F. Neigebaur, consacrată Transilvaniei 
și publicată la Brașov în 1851, se face mențiunea 
că cele trei culori ale drapelului românesc sunt o 
moștenire de pe timpul Daciei Traiane. Mergând 
înapoi, pe firul istoriei, constatăm că cea mai 
veche însemnare despre tricolor, ca formând 
culorile Dacice, se află în Novella XI, dată la 14 
aprilie 535 de împăratul roman Justinian (527 - 
565), cu prilejul fixări teritoriilor supuse 
Arhiepiscopiei din Justiniana Prima, care 

Iată	de	ce	drapelul	României	
este	roșu,	galben	și	albastru

Ing.	Luminița	Cornelia	ZUGRAVU
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cuprindea, alături de regiuni din Panonia Secunda, 
părți din fosta Dacie romană, formată din Dacia 
Cisdanubiană (Dacia Mediteraneea și Dacia 
Ripensis) și Dacia Transdanubiană, aceasta din 
urmă fiind alcătuită din ținuturile vecine cu 
Dunărea, de la gura Tisei până la vărsarea Oltului, 
ale Banatului și Olteniei. 

Decretul imperial, care stabilea și 
însemnele acestor teritorii, descrie astfel stema 
Daciei Justiniane: „Din partea dreaptă, în prima 
diviziune, scut roșu, în mijlocul căruia sunt văzute 
turnuri, însemnând Dacia de dincolo, în a doua 
diviziune, scut ceresc (de culoarea cerului, adică 
albastru), cu semnele tribului burilor, ale cărui 
două laturi (margini) sunt albe, iar mijlocul 
(câmpul dintre cele două scuturi) auriu (galben)”.     

Împăratul bizantin Justinian a înființat, în 
anul 535 după Hristos, două cetăți dunărene, 
Recidava și Literatta, locuite de luptători 
descendenți ai dacilor, care și-au păstrat emblema 
stindard de luptă a strămoșilor. Ca un semn de 
prețuire a efectului moral exercitat asupra 
războinicilor, stindardul folosit în legiunile 
romane și ulterior bizantine era împodobit cu aur 
și pietre prețioase. Se știe că armatele lui Justinian, 
urmărind refacerea Imperiului roman în vechile 
lui hotare, au cucerit Africa de nord - vest de la 
vandali, Italia de la ostrogoți, sudul Spaniei de la 
vizigoți, iar gepizilor le-au luat teritoriile dintre 
Tisa și Dunărea de jos, întinzându-și stăpânirea în 
Banat, Munții Apuseni, Oltenia și Muntenia. 
Imperiul roman de răsărit era exprimat prin 
prezența pe stema Daciei Justiniane a însemnelor 
tuturor provinciilor fostei Dacii Traiane, atât a 
celor de la sudul Carpaților, cât și a celor de la 
nordul lor.

Prin urmare, cele trei culori, roșu la 
dreapta, galben la mijloc și albastru la stânga, din 
stema Daciei Justiniane, așezate în ordinea și în 
poziția culorilor drapelului românesc de astăzi, se 
referă la Dacia Traiană, confirmând afirmația lui J. 
F. Neigebaur că tricolorul românesc este o 
moștenire de la începuturile primului mileniu.      

Transmise din generație în generație, ele 
dovedesc, împreună cu celelalte mărturii de 
cultură materială, statornicia românilor, rezistența 
lor în fața vremurilor și a valurilor succesive ale 
neamurilor migratorii, lupta neîntreruptă pentru 
afirmarea idealurilor de unitate și independență. 
Adunarea la un loc, pe același drapel, a celor trei 
culori, roșul românilor moldoveni, galbenul 

românilor munteni și albastrul-azur al românilor 
transilvăneni, reprezintă o singură țară, alcătuită 
din provinciile ei Moldova, Muntenia și 
Transilvania și un singur popor. Nu mai încape 
nici o îndoială că la acest adevăr se gândea Mihail 
Kogălniceanu când spunea, în 1867, că tricolorul 
românesc înseamnă „neamul nostru, din toate 
țările locuite de români”.   

În anul 1185, frații valahi Petru, Asan și 
Caloian, au condus o armată contra bizantinilor, ai 
cărei  oșteni aveau pe sulițe flamuri cu 
reproducerea dragonului-lup al dacilor, plus cele 
trei culori: roșu, galben și albastru.  

Dar cine este autorul contopirii celor trei 
culori într-un singur drapel și când s-a înfăptuit 
aceasta? Cercetarea istorică ne conduce, cum e și 
firesc, la Mihai Viteazul, primul unificator al 
țărilor românești, care a întrunit sub sceptrul său, 
în  anul  1600 ,  s tăpâni rea  Muntenie i ,  a 
Transilvaniei și a Moldovei. Călăuzit de dorința de 
a-i uni pe toți românii sub un singur stindard, 
temerarul conducător, care se intitula „Io Mihail 
Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Țării 
Românești și Ardealului și a toată Țara 
Moldovei”, a făurit drapelul național prin 
contopirea culorilor de pe steagurile celor trei 
principate românești, care de la el a devenit 
simbolul unității noastre naționale. Această 
constatare se bazează pe cercetarea diplomelor și a 
stemelor pe care Mihai Viteazul le-a acordat, 
potrivit obiceiurilor vremii, după bătălia de la 
Șelimbăr, din 18 octombrie 1599, atât vitejilor 
boieri munteni cât și nobililor români și unguri din 
Transilvania care i s-au alăturat. Pe diploma 
acordată lui Preda Buzescu, de pildă, apare un scut 
militar timbrat de un coif închis cu gratii, pe care 
stă o coroană antică, din care apare figura unui leu. 
De pe coama coifului și de sub coroană iese o 
flamură cu aspect de mantie, în trei culori așezate 
vertical, albastru la dreapta (steagul românilor 
transilvăneni), galben la mijloc (steagul românilor 
munteni) și roșu la stânga (steagul românilor 
moldoveni).

Biruință temporară din punct de vedere 
politico - militar, izbânda lui Mihai avea să dureze, 
însă, în planul conștiinței naționale. Cei ce și-au 
asumat după Mihai conducerea țărilor române au 
căutat, în funcție de împrejurările istorice, să-i 
urmeze pilda, iar tricolorul românesc făurit de el a 
fost păstrat cu sfințenie secole de-a rândul și 
transmis din generație în generație, întruchipând 
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până azi idealul de peste veacuri al unității tuturor 
românilor.      

În perioada de după Mihai Viteazul, 
datorită stabilității interne, Țara Românească va 
continua să îndeplinească rolul de portdrapel al 
luptei pentru neatârnare și al unității românești. 
De aici vor porni cele mai multe inițiative, atât pe 
plan politic, cât și spiritual. Faptul s-a reflectat și 
p e  t r i c o l o r ,  u n d e  c u l o a r e a  g a l b e n ă , 
reprezentându-i pe românii munteni, este așezată 
la mijloc, fiind încadrată, de-o parte și de alta, de 
culoarea roșie și de cea albastră, atestându-se și în 
felul acesta că unirea tuturor românilor s-a făcut 
având Țara Românească, cu capitala ei București, 
drept centru de activitate și realizare a unității 
naționale.

Tricolorul ,  ca s imbol  al  naț iuni i 
românești, apare la începutul secolului al XIX-
lea. Poate fi văzut în picturile de pe pânza 
drapelului răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în 
cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară 
semnificația: Libertate (albastrul cerului), 
Dreptate (galbenul ogoarelor), Frăție (roșul 
sângelui).       

Tricolorul românesc este simbol de 
libertate la 1848 și de unitate la 1859. Înfăptuirea 
unirii Munteniei cu Moldova, la 24 Ianuarie 1859, 
care a reprezentat actul de voință al întregii 
națiuni române, încununarea luptelor purtate de 
atâtea generații de înaintași și, în același timp, 
temelie pentru cucerirea independenței și 
desăvârșirea statului național unitar, prin unirea 
cu România a celorlalte provincii aflate sub 
dominație străină, trebuie întărită printr-o serie de 
reforme largi și radicale. I-a revenit lui Alexandru 
Ion Cuza misiunea istorică de a da viață cerințelor 
legate de consolidarea statului național. Domnul 
Unirii a inițiat un vast program de măsuri care au 
modificat structural aspectul societății românești. 
Între acestea s-a înscris, la loc de cinste, 
reintroducerea oficială a tricolorului ca drapel 
național al Principatelor Unite. Adoptarea 
tricolorului căpăta, în noile condiții, sensuri mai 
adânci, care aveau să fie exprimate de însuși 
domnitorul Cuza, la 1 septembrie 1863, în 
discursul ținut cu ocazia înmânării noilor drapele 
unităților militare: „Steagul e România, acest 
pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele 
străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudoarea 
muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, 
casa în care s-au născut părinții noștri și unde se 

vor naște copiii voștri... Steagul e totodată 
trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istorie 
a României!” El avea însă culorile redate 
orizontal, în ordinea roșu sus, galben la mijloc și 
albastru jos.     

Prin Constituția din 1866 și prin legile 
pentru fixarea armeriilor României din 1867 și 
1872, s-a stabilit ca tricolorul să aibă culorile 
așezate vertical, în ordinea albastru alături de 
hampă, galben la mijloc și roșu la margine 
„flotând” liber în aer, iar în centrul uneia din fețe 
stema țării".  

Tricolorul îi însoțește pe ostașii care aduc 
independența României în 1877. Tricolorul, astfel 
instituit, avea să triumfe la 9 Mai 1877, când 
Parlamentul României, într-un glas cu întreaga 
națiune, a proclamat independența noastră de stat. 
Că independența de stat a fost gândul ce domina 
cugetele și simțământul ce încălzea inimile, au 
dovedit-o lunile eroice care au urmat acelei zile 
mărețe. Un întreg popor a acționat ca un singur 
om, însuflețit de o unică hotărâre: să-și cucerească 
neatârnarea .  Sta tu l  român ș i -a  cucer i t 
independența deplină prin sângele ostașilor săi, 
alături de care s-au jertfit și frații lor din teritoriile 
aflate sub stăpânire străină, veniți să lupte sub 
stindardul tricolor al țării în care vedeau viitoarea 
lor patrie. Cucerirea independenței de stat a 
României a dat un puternic imbold mișcării de 
eliberare națională a românilor din Transilvania, 
constituind o premisă importantă a desăvârșirii 
unificării național statale, ce se va înfăptui la 1 
Decembrie 1918.        

În acea memorabilă zi, Poporul Împărat 
și-a dat întâlnire între zidurile Alba Iuliei, 
devenită neîncăpătoare. Îndreptându-se din toate 
părțile și de pe toate văile Transilvaniei spre 
cetatea Albei, pe jos sau călări, cu trenurile și 
căruțele, asemenea fluviului care își adună apele 
din vărsarea râurilor într-o singură matcă, miile și 
zecile de mii de români, îmbrăcați cu cele mai 
frumoase straie naționale, purtând steaguri 
tricolore din pânză de casă și cântând „Deșteaptă-
te române” și „Pe-al nostru steag e scris Unire”, 
au venit să afle, prin glasul autorizat al aleșilor lor, 
supremul testament al tuturor generațiilor 
multimilenarei noastre istorii, proclamarea 
libertății lor naționale, dreptul lor de a trăi liberi și 
demni pe străvechiul lor pământ, de a așeza 
temelii trainice unității lor național statale.       

Erau acolo, aievea coborâți parcă dacii de 
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pe columnă, din hrisoave, peceți și steme, plăieșii 
lui Ștefan, moșnenii lui Mihai, moții lui Horea și ai 
lui Iancu, pandurii lui Tudor, luptătorii pașoptiști, 
făuritorii Unirii de la 1859 și dorobanții de la 
1877. Un popor întreg dorea fierbinte unirea și era 
ferm hotărât s-o înfăptuiască. Tricolorul 
românesc, păstrat cu pietate din zilele glorioase 
ale lui Mihai Viteazul și Avram Iancu, s-a înălțat 
demn în acea zi, îndemnându-i pe românii din cele 
patru zări să se unească spre a putea birui în lupta 
lor dreaptă. Un vis de veacuri biruise. Așteptată și 
pregătită de lucrarea multor generații, era firească 
venirea ei. Roata istoriei a fost definitiv învârtită, 
prin voința și puterea poporului, cu spița dreptății 
spre viitorul demn al neamului românesc. 

P.S. „Pentru a lichida popoarele se începe prin a le 
altera, prin a le șterge memoria. Le distrugi cărțile, 
istoria, cultura și altcineva le scrie alte cărți, le dă 
altă cultură, le inventează o altă istorie. Între timp, 
poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost, 
iar cei din jur îl vor uita și mai repede, limba nu va 
mai fi decât un simplu element de folclor, care mai 
devreme sau mai târziu va muri de moarte 
naturală.”

Milan Hubl (1927-1989), 
istoric și profesor universitar ceh  

Din acest motiv, cred că este de datoria 
noastră să repetăm poveștile pe care mulți le-ar 
vrea uitate.
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Prof.	Carol	C.	KOKA

         a începutul lunii aprilie 1919, armata 
română se găsea pe aliniamentul de la vest de 
Sighetu Marmației – Cicârlău – Ardusat – Băsești 
– Giurtelecu Hododului. De pe acest aliniament, 
în noaptea de 15 aprilie 1919, a inițiat o puternică 
ofensivă pentru eliberarea ultimelor teritorii 
românești. Ofensiva a fost executată de unități 
din Diviziile 6 și 7 infanterie, Divizia 2 cavalerie 
și Brigada 2 roșiori, Batalionul 2 din Regimentul 
14 infanterie, care formau Detașamentul 
Generalului Davidoglu. Toate aceste unități 
formau Grupul de Nord al armatei române 

1conduse de generalul Traian Moșoiu.
 Armata română s-a instituit pe valea 
Someșului, valea Crasnei, și s-a îndreptat în 
direcția Hodod, Supuru de Jos, în aceste lupte 
pierzându-și viața 19 soldați români. Jertfa lor 
este cinstită prin ridicarea unui monument pe 
care s-a scris: ,,În memoria eroilor căzuți pe 
câmpul de onoare în luptele pentru întregirea 
neamului la Hodod și în jur în ziua de 16 IV 
1919”.
 Rezistența inamicului din zona Supur a 
fost zdrobită după intrarea în acțiune a artileriei. 
Locuitorii i-au întâmpinat pe frații lor cu strigăte 

2de ,,Să trăiască România Mare”.  În ziua de 18 
aprilie, a fost ocupat Bârsăul de Jos, Tășnadul, 
Santăul și Giungiul. În ziua următoare, 19 aprilie, 
a fost eliberat întregul județ Satu Mare.
 În Satu Mare, primarul Ștefan Lénárd a 
demisionat cu o zi înainte. Locul lui a fost luat de 
Augustin Ferențiu. Din lucrarea lui Doru 
Radosav ,,Sătmarul în anul Marii Uniri”, aflăm 
că cei 6 ofițeri și 60 de soldați români făcuți 
prizonieri au fost eliberați. Intrarea trupelor 
române în oraș era iminentă. Cei eliberați, sub 
comanda căpitanului Ionel Cloaje, au constituit o 
gardă în apărarea orașului. Consiliul orășenesc a 
hotărât să trimită o delegație formată din noul 
primar Augustin Ferențiu, dr. Mihai Popp, dr. 
Andrei Doboși, Adalbert Figuș și Gavril Păușan, 
locotenent, eliberat cu o noapte înainte, care au 
plecat în întâmpinarea armatei române, care 
înainta pe valea Someșului. Deoarece trupele 
generalului Davidoglu erau mai aproape de oraș, 

membrii delegației s-au întors și au pornit pe 
drumul spre Carei. Ei au întâlnit o patrulă 
românească, formată dintr-un ofițer și 6 soldați. 
Avangarda trupelor române, de sub comanda 
colonelului Ressel, a fost întâlnită în dreptul 
localității Vetiș.
 Intrarea în oraș a trupelor române a avut 
loc în ziua de 19 aprilie, în jurul orelor 14:00, 
trupele cantonându-se în centrul orașului. 
Potrivit unor documente, se precizează 
următoarele: ,,Văzând atitudinea pașnică a 
armatei, s-a adunat multă lume în piață, 
admirând trupele române, care s-au prezentat 
admirabil. Soldații bine înarmați, bine echipați, 
caii frumoși și peste tot s-a manifestat o 
disciplină completă. Era un tablou important, 
mai cu seamă că pe aici era vestea că trupele 
române sunt prost echipate, armament inferior, 
soldați desculți etc”. Scriitorul și jurnalistul 
Anton Davidescu în articolul ,,Scrisori din 
Sătmar după 10 ani de Unire. Constatări și 

3amintiri”,  scrie că în primăvara anului 1919, cea 
mai mare parte a Transilvaniei s-a aflat sub scutul 
armatei române. Sătmarul a continuat să sufere, 
deoarece era situat chiar pe linia de demarcație, 
între focurile armatei române și Ungaria. 
Românii sătmăreni au fost atât de însuflețiți, încât 
și-au sacrificat unii dintre ei averile, familiile, ba 
chiar propriile persoane pentru ca să ajungă să 
vadă înfăptuindu-se unitatea tuturor românilor. 
Anton Davidescu amintește de cele relatate de 
dascălul Petru Pop care își aduce aminte că era 
ajunul Paștelui, iar orașul Satu Mare era pătruns 
de o adâncă tăcere. Românii sătmăreni nu 
văzuseră niciodată soldați români. Despre ei, 
răuvoitorii răspândiseră știrea că: ,,Ei sunt în 
zdrențe”. Dorința celor care au dorit să-i vadă s-a 
împlinit.
 Dascălul Petru Pop povestește: ,,Înainte 
de apusul Soarelui, într-o zi caldă și senină și-au 
făcut apariția primele patrule românești. Erau 
călăreți frumoși, echipați de război, plini de praf, 
dar mândri de misiunea lor…Ungurii erau foarte 
veseli fiindcă îi luau drept francezi. Nu le venea 
să creadă că aceștia sunt adevărați ostași 
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români. Ungurii au putut să vadă cu ochii lor că 
soldații români nu numai că nu sunt zdrențăroși 
la haine, dar nu sunt nici la suflet. O parte din 
populația orașului, de teamă s-a refugiat, iar o 
altă parte stătea ascunsă. Dar nu după multă 
vreme, cei fugiți s-au înapoiat, iar cei ascunși au 
umplut străzile împărtășindu-se din hrana 

4soldatului român”.  
 Cine este acest tânăr jurnalist, Anton 
Davidescu? A sosit la Satu Mare alături de alți 
intelectuali pentru a contribui la dezvoltarea 
culturii în limba română. A devenit directorul 
ziarului ,,Satu Mare” care a apărut cu întreruperi 
între 1918-1938, de două ori pe săptămână, 
miercurea și duminica. El era originar din 
Alexandria și s-a născut în 1891. La Satu Mare a 
editat ziarul ,,Viforul”. A fost membru al 
Sindicatului Presei Române din Ardeal și Banat 
și al Sindicatului Ziariștilor din București. De 
numele lui se leagă și fondarea revistei ,,Țara de 

5Sus”, condusă de Dariu Pop .
 În ziua de 19 aprilie 1919, după salutul 
din fața Primăriei orașului Satu Mare, generalul 
Davidoglu a declarat: ,,Nu ca armate de ocupație 
am venit aici și nu ca dușmani. Am venit ca frați 
la ordinul Antantei, pentru a ocupa linia de 
demarcație stabilită. Noi respectăm pe toată 
lumea, suntem doar dușmanii bolșevismului. Cu 
prezența armatei române se repune în legalitate 
vechiul regim dinainte de revoluție. Funcționarii 
fără deosebire de naționalitate rămân pe locurile 
lor. Declar că așteptăm cu răbdare hotărârile 
Antantei. Dacă Antanta va spune că Satu Mare 
este a românilor, îl vom păstra. Dacă decizia va fi 
inversă, atunci trupele române se vor retrage în 

ordine. Nu vrem să facem rău nimănui, nu 
arestăm pe nimeni dacă este om cumsecade, 
toată lumea își poate continua în liniște 
activitatea. Principalul țel al nostru este să îi 

6facem pe maghiari prietenii noștri”.
      Un apel al generalului Davidoglu a fost 
publicat a doua zi în ,,Presa Liberă”, prin care se 
anunța lichidarea bolșevismului, garantarea 
libertăților personale ale tuturor cetățenilor. 
,,Lume multă de toate naționalitățile a ieșit în 
întâmpinarea armatei române. Trupele române 
veneau să revendice un pământ al lor, dar veneau 
și cu misiunea sfântă de a scăpa populația 
orașului de aspra stăpânire bolșevică. Peste tot 

7au fost primiți ca și armată dezrobitoare”.
 Un contemporan al evenimentelor, 

8Traian Cavași , povestește: ,,Am stat singur în 
fața catedralei romano-catolice și văzând  
splendida și disciplinata armată m-am pomenit 
că-mi curg lacrimile. Lumea era unită văzând 
acea armată disciplinată, având cai frumoși, 
cavaleriștii cu lănci lungi cu stegulețe la vârf au 
făcut o impresie profundă”.
 În seara zilei de 19 aprilie 1919, Primăria 
orașului Satu Mare a oferit un banchet în cinstea 
armatei române. Practic, intrarea armatei române 
în Satu Mare a consfințit eliberarea întregului 
județ. Chiar și unii reprezentanți ai populației 
maghiare au salutat  el iberarea.  Astfel , 
președintele Tribunalului, Iuliu Papolczy, a 
declarat: ,,Am fost cuprinși de o nemărginită 
bucurie, știindu-ne salvați de armata română. Eu 
cred că maghiarii vor trăi în bună frăție cu 

9românii în România Mare”.
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Regina	Maria	-	mare	eroină	a	României

Lt.	col.	(r)	Ioan	BĂLĂNESCU

         -a născut în Anglia, la Kent, în 29 octombrie 
1875. Părinții săi au fost: ducele de Edinburgh, 
Alfred, care era fiul reginei Victoria, și Maria 
Alexandrova, fiica țarului Rusiei.
 Prințesa din Edinburgh, „MISS'' cum era 
numită în familie, și-a petrecut copilăria și 
adolescența în Anglia, Malta și Germania.
 A fost cerută în căsătorie de către vărul 
său primar, George, însă mama ei s-a opus, 
pierzând astfel ocazia de a fi regină a Angliei, 
alături de cel care va deveni regele George al II-
lea.
  Principele Ferdinand I a venit din 
Germania în România la curtea regelui Carol I, 
care era fratele tatălui său. Dar fiind că tatăl său, 
Leopold a refuzat să moștenească ceea ce i se 
cuvenea de la fratele său, după moartea regelui 
Carol I, în toamna anului 1914, îi urmează 
acestuia la tron.
 Căsătoria principelui Ferdinand I cu 
principesa Maria a avut loc la sfârșitul anului 
1892, pe când principesa avea numai 17 ani. 
Primul său fiu, Mircea, a murit la vârsta de numai 
4 ani. Al doilea fiu al lor, Carol al II-lea, le-a 
provocat numai necazuri. După revenirea în țară, 
în anul 1932, prin comportarea sa, a compromis 
influența mamei sale în viața publică din 
România. Al treilea fiu a fost Nicolae, urmând 
cele două fiice, Maria și Elena.
 Nepoata generalului erou Ioan Dragalina, 
cu numele de Opritsa Dragalina, păstrează în 
arhiva personală o scrisoare a reginei Maria către 
fiul ei, principele Nicolae, pe care a întitulat-o 
Testamentul Moral al reginei Maria. 
 Este o scrisoare redactată în limba 
engleză. În cele patru pagini, regina Maria dă 
sfaturi fiului său cum să se comporte ca om și ca 
os domnesc pentru ridicarea României, nu ca fiul 
Carol al II-lea, care a abdicat din punct de vedere 
moral.

Redăm câteva rânduri din scrisoare: 
 „Sinaia  Iulie 14, 1926. Nicky băiatul meu 
tu știi dragul meu fiu ce însemnați voi copiii mei 
pentru mine. Mi-am pus toată speranța, credința 
în voi, fiecare dintre voi, când ați venit pe lume a 
fost o nouă iubire, o nouă speranță, o nouă ușă 

deschisă spre un ideal. Durerea trădării lui Carol 
mi-a ucis speranțele, parțial credința, a înjunghiat 
viețile noastre cu brutalitatea pe care timpul nu o 
poate înțelege.
 Ai grijă Nicky, fii speranța noastră, tu poți 
să ne ajuți ca nimeni altul, poți să împiedici sau să 
distrugi ceea ce am realizat.
 Pune aceste sfaturi la suflet Nicky al meu 
tot ce-ți scriu. Nu rupe scrisoarea, pune-o în 
Biblie... Dumnezeu să te binecuvinteze, mama”.
 Ferdinand I s-a născut în 1865 și a decedat 
în 1927. În 1914, după moartea unchiului sau 
Carol I, devine rege. Se încoronează în anul 1922 
la Alba Iulia ca rege al României Mari, alături de 
regina Maria, care, în această postură, a fost o 
mare Regină.
 Nicole Iorga arăta în scrierile sale: 
„Legalitatea, vitejia și mila față de oameni, o fac 
să poarte întotdeauna o coroană nevăzută, care e 
mai scumpă decât toate juvaierele  lumii.”
 Legătura sufletească între regină și 
armată a fost enormă. Regele Carol I a numit-o, 
pe când era prințesă, comandant de onoare al 
regimentului de cavalerie 4 Roșiori. În timpul 
orelor de instrucție pe câmpul de la Cotroceni, 
soldații o admirau pentru eleganța cu care călărea 
și conducea procesul de instrucție. Regina a 
comandat echipamentul regimentului: tunică de 
un roșu aprins cu găitane negre și nasturi auri.
 În războiul Balcanic din 1913 a lucrat în 
Cohorta de sanitari care îngrijea răniții și 
bolnavii. Îmbrăcată în uniforma de soră medicală, 
a organizat spitale de campanie, a împărțit hrană 
și medicamente răniților. Nu-și acoperea 
niciodată urechile spre a nu auzi vaitele răniților, 
ea se ducea să le alinte durerile. N-a pus mănuși 
pe mâini pentru protecție asupra infecțiilor, 
deoarece „Soldații mei să poată săruta mâna care-
i ajută, nu una de cauciuc.” Pe drept cuvânt, a fost 
numită „Mama răniților, Regina Soldat.”
 Pe front, în Moldova, în campania din 
1917, în calitate de ofițer, se afla în linia I-a, 
aproape de inamic, îmbărbăta ostașii. Îmi aduc 
aminte, pe când eram copil, cum tatăl meu, 
sergentul Constantin Bălănescu, ne povestea 
seara, pe când efectuam anumite munci, „Mă 
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aflam în tranșee la Mărășești. Regina trecea 
printre noi și ne spunea să luptăm cu îndârjire, să 
nu lăsăm dușmanul să treacă. Datorită acestor 
îndemnuri, când a venit dușmanul peste noi, l-am 
răpus cu baionetele și paturile puștii, în lupta corp 
la corp. Mărășeștii a devenit „spaima nemților” 
așa cum mai târziu pe pachetele de țigări 
Mărășești erau zugrăvite aceste scene de luptă. 
Îndemnul se făcea și prin articolele scrise în foile 
vremii, foi care ajungeau și în tranșee.” El ne 
povestea și isprava lui Nea Jan din Valea Jiului, 
care i-a spart capul „Spărgătorului de fronturi”, 
feldmareșalul Von Mackensen, poveste care am 
relatat-o în numărul 28 al revistei (septembrie 
2016).
 Regina a avut discuții cu membrii 
guvernului, cu generalii Prezan și Averescu, 
pentru adoptarea celor mai judicioase hotărâri de 
luptă.
 În calitate de patroană a societății de 
Cruce Roșie, a instituit, în anul 1917, ordinul 
„Crucea Regina Maria”, apoi o școală de 
infirmiere.
 După terminarea războiului a intervenit la 
Conferințele de Pace, amintind marilor puteri de 
imensul sacrificiu făcut de poporul român pentru 
câștigarea războiului. Era cel mai bun și mai 
eficient ambasador și susținător al intereselor 
României.
 Când I.C. Brătineanu i-a raportat Regelui 
Ferdinand I poziția ostilă a miniștrilor 
Clemenceau și Wodrow pentru stabilirea graniței 
Banatului, regele s-a adresat reginei.
 „Eu cred că tu ești singura persoană, care 
poate clarifica astfel de proleme de la Paris și de la 
Londra. Ai avea curajul să încerci? Brătianu este  
convins, că energia ta deosebită și inițiativa 
feminină, ar putea face mai mult decât toți 
politicienii împreună.”
 Regina a înțeles situația în care se găsea 
România și a plecat la Paris.
 Când Clemenceau i-a făcut complimente 
pentru activitatea sa eroică în timpul războiului, 
regina i-a spus: „Prezența mea aici, nu este să 
vorbesc despre persoana mea, ci să schimb 
convingerile voastre, referitoare la România. 
Doresc să fac aceasta, exact în acelaș fel, în care 
am luptat în timpul războiului.” Referitor la 
granița cu sârbii, a spus: „Noi dorim ca Dunărea 
să fie frontiera de sud a României.” Și a mai spus 
regina: „granițele României Mari trebuie să 
corespundă ținutului în care s-a format și 

dezvoltat neamul românesc, mărginit de cele mai 
bune granițe naturale: Dunărea, Tisa, Nistru și 
Carpații din Nord.”
 Pentru rolul ei hotărâtor în ducerea 
războiului, pentru activitatea diplomatică, a 
primit multe distincții, printre care: Ordinul 
Steaua României, Ordinul Legiune și Onoare al 
Franței, Ordinul Crizantema al Japoniei.
 La 12 septembrie 1919, prin decret-lege, 
s-a constituit, sub patronajul Reginei Maria, 
„Societatea Mormintele Eroilor”, care este 
precursoarea A.N.C.E „Regina Maria” din zilele 
noastre.
 Regina Maria a murit în anul 1938. Eram 
copil de 13 ani și îmi  aduc aminte de tristețea care 
a cuprins poporul nostru. Fratele meu a venit din 
București și a adus vestea tristă. Spunea că în 
București foarte mulți oameni s-au cățărat pe 
tribuna în care se desfășurau manifestările, care 
din cauza greutății s-a prăbușit rezultând multe 
victime. El a mai arătat că toată capitala a fost 
cuprinsă de tristețe, se auzeau strigăte: a murit 
regina, cea mai iubită și respectată dintre toți 
membrii familiei regale. Tatăl meu a arborat 
drapelul cu o fâșie de pânză neagră la poartă.
 Regimentul 4 Roșiori i-a fost alături, 
participând pe toată durata de manifestare a 
înmormântării, făcând tot timpul garda de onoare. 
Ostașii din gardă au purtat lăncile cu panglică 
mov, culoarea preferată a reginei.
 La plecarea cortegiului spre Curtea de 
Argeș, regina a fost salutată cu baionetele înfipte 
în pământ și paturile armelor în sus. Străzile erau 
împodobite cu flori și steaguri mov.
 A fost condusă pe ultimul drum de către 
veteranii și invalizii de război și de surorile de 
Cruce Roșie care erau în uniformele comandate 
de către regină.
 Se cuvine ca generația noastră, și mai ales 
cea tânără, să urmeze modelul de viață al reginei 
și să păstreze veșnic în memorie amintirea acestei 
mari personalități a țării noastre.
 În acest an, toți românii din țară și de 
pretutindeni, pun în dezbatere teme importante, 
prin care se preamărește „Centenarul Marii 
Uniri''.
 Membrii comitetului și simpatizanții 
filialei județene a A.N.C.E. „Regina Maria” vor 
desfășura multe activități prin care vor fi 
comemorați toți eroii patriei noastre, cărora le 
datorăm faptul că noi trăim astăzi liberi în această 
frumoasă țară.
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Când	clopotele	bat	pentru	eroii	neamului...

Prof.	Cristina	GHERMAN
CN	„Doamna	Stanca”	Satu	Mare

   unt profesoară. De limba și literatura 
română. Sufletul meu trecut prin vârtejul anilor 
petrecuți la catedră este în perpetuă căutare. De 
drumuri, de cărți, de oameni, de poduri spre inimi 
de adolescenți...

Ah, adolescenții! Minunate creaturi care 
îmi fac viața frumoasă și mă prind în jocul lor 
magic, în dansul lor amețitor de joacă și de 
căutare serioasă a drumului spre sine. Le propun 
(uneori mă surprind și ei cu propuneri) proiecte 
noi în care dezvoltăm abilități de viață. De viață 
adevărată.

Ci team cu  ceva  vreme în  urmă, 
pregătindu-mi unitatea de studiu „Personalități, 
exemple, modele” de la clasa a IX-a: „Tânărul, 
plin de admirație pentru un erou, nu își dă seama 
că singurul lucru pe care îl admiră este o proiecție 
a propriului suflet.” Apropierea zilei de 17 mai și 
o invitație generoasă lansată pe facebook de 
comunitatea România centenară (https://www. 
facebook.com/romaniacentenara2018/) m-au 
determinat să le propun celor 56 de boboci un 
proiect dedicat eroilor. O frumoasă continuare a 
proiectului din semestrul I care punea familia în 
centrul cercetării noastre (ce povești frumoase s-
au scris și atunci la IX C!).
 Am păstrat titlul proiectului inițiat de 
doamna Camelia Moise și de comunitatea 
România Centenară, personalizând activitatea 
noastră, așezată sub același generic: „Pe eroi să 
nu-i căutați în morminte, ci în inimile voastre.” 
(Nicolae Iorga)

Ni s-au alăturat doamnele profesoare de 
istorie Maria Govor și Gabriela Silaghi, împreună 
cu care am organizat activități diverse ce implicau 
elevi din mai multe clase. Ce ne-am propus? 
Activități menite să-i sensibilizeze pe elevi și să 
construiască punți între trecut și viitor, între 
amintirea celor care AU FOST și proiectele celor 
care SUNT români „în cuget și-n simțiri”. 

Conștienți fiind că „Eroismul e cu 

neputință să-l răsplătești.” (Nicolae Iorga), am 
ales pentru această zi cu semnificații profunde – 
Ziua Eroilor – activități de omagiere a eroului 
român care a luptat pe front în cele două războaie 
mondiale sau luptă azi în teatrele de operațiuni. 

Elevi și profesori, alături de invitații 
noștri ,  am urmărit  secvențe din fi lmul 
documentar realizat de Asociația „Sfânta Maria” 
Cristian (film oferit de doamna Camelia Moise, 
regizor, inițiatoarea proiectului organizat de 
România Centenară), s-au spus și s-au ascultat 
povești emoționante despre eroi din familiile 
celor invitați, s-au scris mesaje destinate eroilor 
necunoscuți, s-au oferit diplome „Însemn de 
recunoștință” urmașilor acelora care au luptat 
pentru țară.

Profesorii implicați în proiect au fost: 
Maria Govor, Gabriela Silaghi, Cristina 
Gherman, Adina Ciupac și Rodica Pop. Au 
participat elevi din clasele a IX-a C, a IX-a D, a X-
a F, A X-a B, a X-a A și a XI-a D.

Activitățile s-au derulat în perioada 14-17 
mai 2018. Între acestea enumerăm:

· Realizarea unui panou cu mesaje, 
fotografii, afișe – elevi din clasele a X-a B și a 
X-a F

· Întâlnire cu col. (r) Voicu Șichet, secretar 
al Asociației Civice „Tempora” și redactor 
coordonator al revistei „eroii Neamului” și cu 
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col. (r) Zorin Platec, președinte al Asociației  
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” - 
filiala Satu Mare.

· Atelier de scriere reflexivă „Drag erou, îți 
scriu din inimă...” – elevii claselor a IX-a C și 
D, respectiv clasa a X-a F, coordonați de prof. 
de limba și literatura română Cristina Gherman

· Depunerea unei coroane la Mormântul 
Eroului Necunoscut – elevii clasei a X-a F, 
coordonați de prof. de istorie Maria Govor, în 
cadrul Cercului de istorie „Cultul Eroilor – 
Regina Maria”

· Depunerea unei coroane la mormântul 
generalului Victor Popescu, veteran de război– 
elevii clasei a X-a A coordonați de prof. de 
istorie Gabriela Silaghi

· Expunere cu tema „Eroii din teatrele de 
operațiuni, sub semnul NATO” – elevul 
Mesaros Paul, clasa a XI-a D 

· Moment folcloric oferit de Iulia Balota, 
elevă în clasa a IX-a C. 

La activitatea de închidere a proiectului 
organizată în 17 mai, au fost invitate doamnele 
profesoare Adina Ciupac și Rodica Pop, precum 
și eleva Prem Larisa din clasa a X-a B (urmașe ale 
unor eroi români care au luptat în al Doilea 

Război Mondial) să împărtășească celor prezenți 
emoția unor amintiri pentru care le suntem 
profund recunoscători. A fost atâta emoție în sală! 

Ne-am despărțit cu promisiunea că vom 
trece cu mândrie pe lângă monumentele eroilor, 
vom privi încrezători în viitor și vom avea mai 
multă grijă să ne prețuim trecutul. Căci „cine uită 
nu merită.” (Nicolae Iorga)

În 17 mai 2018, la ora 12.00, clopotele din 
bisericile Sătmarului au răsunat parcă mai 
puternic, pătrunzându-ne adânc în inimi.

„La sărbătoarea Înălțării Domnului și 
Ziua Eroilor din ziua de joi, 17 mai 2018, după 
Sfânta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de 
pomenire a eroilor neamului românesc în toate 
catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, 
troițele și monumentele închinate acestora din 
țară și străinătate. 

Apoi, la ora 12.00, clopotele bisericilor 
ortodoxe vor fi trase în semn de recunoștință față 
de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și 
țară.” (Extras din COMUNICATUL DE PRESĂ 
AL PATRIARHIEI ROMÂNE)
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Sacrificiile	soldaților	români	în	timpul
	celui	de-Al	Doilea	Război	Mondial

Daiana	Maria	DRAGOȘ
Liceul	Teoretic	Carei

         n timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial, soldații români au făcut mari sacrificii 
pentru apărarea țării noastre și pentru recuperarea 
teritoriilor pierdute în vara anului 1940. Cele mai 
mari pierderi umane au fost suferite în timpul 
bătăliei de la Stalingrad, desfășurată între 
septembrie 1942 și februarie 1943, care s-a soldat 
cu peste 150 de mii de oameni morți și prizonieri. 
 „Cei mai buni soldați în timpul acelui 
război au fost românii. Soldatul român mergea la 
baionetă, dar neamțul nu mergea și rareori 
mergeau și ungurii. Românii însă, dacă era ordin, 
mergeau la baionetă și cei mai buni soldați erau 
vânătorii de munte. Numai laude am auzit despre 
infanteria românească și despre vânătorii de 
munte, care erau trupele de elită. Aceste trupe au 
fost excepțional de bine instruite și disciplinate, 
sub generalul Mucinski. Au fost cei mai buni 
soldați pe front. Armata făcea însă ce i se ordona. 
Și ai noștri, dacă li se ordona să tragă, au trebuit să 
tragă că nu puteau să aștepte să tragă ceilalți.” 
Acesta este un fragment din mărturia soldatului 
Waldemar Faber, care a luptat de partea armatei 
române pe tot parcursul războiului, fiind 
impresionat de eforturile, de perseverența și 
ambiția armatei noastre.
 Un eveniment foarte important în care 
soldații români au participat este eliberarea 
ultimei brazde de pământ românesc de sub 
dominația trupelor nazisto-hortyste, la data de 25 

octombrie 1944.
 Ministrul de Război, generalul Mihai 
Racoviță, în momentul când Transilvania era din 
nou a noastră, a ROMÂNILOR, a spus: 
„Românii, cu mic, cu mare, tresaltă la sunetul 
trâmbițelor biruitoare. Ardealul a revenit astăzi, 
prin luptă dreaptă și jertfă vrednică, la trupul din 
care a fost rupt”.
 Înălțătoare cuvinte. Națiunea română și 
Armata sa au știut dintotdeauna să-și apere, la 
nevoie, libertatea și unitatea. Faptele de arme ale 
militarilor români sunt multe și legendare! 
Armata Română a contribuit, prin sânge și 
lacrimi, la reconstrucția hotarului firesc al 
PATRIEI, pe care a jurat s-o apere și s-o păzească. 
Aproximativ 1 milion și jumătate de cetățeni 
români au servit Patria și s-au jerfit pentru țara 
noastră în timpul celui de–al Doilea Război 
Mondial.
 Această zi, Ziua Veteranilor de Război, 
este celebrată și în semn de recunoștință pentru 
sacrificiul tuturor militarilor români care au 
lup ta t  pen t ru  apărarea  independențe i , 
suveranității, integrității teritoriale și a intereselor 
României. Prin acest eveniment, dorim să vă 
transmitem sentimentul că am făcut un gest de 
înalt patriotism și am arătat respectul nostru față 
de sacrificiul eroilor pentru România generațiilor 
următoare.
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Gheorghe	Patachi	Văleanu,	un	erou	român	
sătmărean	născut	la	Vezendiu,

	județul	Satu	Mare	(II)

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
Mihaela	SĂLCEANU

         ontinuăm în numărul prezent publicarea 
unor documente importante despre viața și 
faptele unuia dintre eroii sătmăreni ai Primului 
Război Mondial și ai Marii Uniri, din păcate 
astăzi aproape uitat. Poate nici unui alt sătmărean 
nu i se potrivesc așa de bine cuvintele pe care 
marele nostru poet Octavian Goga le rostea la 
catafalcul lui dr. Vasile Lucaciu în anul 1922: 
„Profeții visurilor împlinite, ocrotitorii 
idealurilor realizate, generalii marilor izbânzi, de 
obicei pleacă discret din lume. Ei încarnează 
principiul luptei, prin ei cere cuvânt sbuciumul 
maselor anonime. Până în clipa biruinții 
mulțimea e suspendată de privirea lor și îi 
urmează cu instinctul sigur al supunerii 
salvatoare. Ei pronunță cuvântul de ordine, ei dau 
semnalul de atac. Sosit odată triumful însă, nervii 
se destind, disciplina morală se atenuează, 
rândurile se sparg, ierarhia valorilor suferă o 
eclipsă trecătoare, arena e năpădită de figuranți și 
banchetul biruitorilor răsună zgomotos și profan. 
În acest val de beatitudine stearpă marele chinuit 
nu e la locul lui, el se dă binișor la o parte și 
s i ngu ră t a t ea  c r ea toa re  î l  î nvă lu i e  cu 
încetul...Dacă moartea îl cercetează în asemenea 
momente, îl găsește părăsit și uitat, fiindcă el s-a 
topit în eternitate deodată cu izbânda, de aceea 
plecarea lui e discretă și tristă ca un cântec de 
departe într-un amurg de toamnă.” (Octavian 
Goga, Mustul care fierbe, București, p. 301.)
 Dar până la moartea sa timpurie, eroul 
nostru a mai trecut prin multe evenimente 
capitale care i-au pus viața în primejdie și pe care 
Văleanu, ca un erou ce era, le-a înfruntat fără să 
stea nici o clipă pe gânduri. Documentele 
următoare ne demonstrează aceasta cu prisosință. 
Primul este o scrisoare a nepotului lui Gheorghe 
Patachi Văleanu, dr. Iosif Văleanu, care 

domicilia în orașul Hunedoara, și care ne 
povestește întâmplări cu unchiul său din timpul 
războiului, bazându-se pe însemnările făcute 
după un jurnal pe care Gheorghe Patachi Văleanu 
l-a ținut, dar și din relatările unchiului său. Din 
păcate, jurnalului i s-a pierdut urma în Israel, 
unde Iosif Văleanu l-a trimis cu un prieten al său 
care a emigrat, pentru ca să-l scape de a fi 
confiscat de Securitate, care se pare că îl ținea sub 
strictă supraveghere pe Iosif Văleanu. Nu trebuie 
uitat că acesta avea doi fii emigrați în Israel, 
amândoi medici, și astfel că bietul doctor din 
Hunedoara devenise o țintă pentru „vajnicii 
apărători” ai societății socialiste multilateral 
dezvoltate. 
 Un alt document pe care dorim să-l 
prezentăm este o relatare apărută în ziarul 
„Patria”,  în luna februarie 1919, când 
locotenentul Gheorghe Patachi Văleanu, care 
lucra în serviciul de contrainformații al armatei 
române ce acționa în Transilvania (informatorul 
42 era indicativul său), a fost trimis de mai multe 
ori pentru a strânge informații din spatele 
frontului inamic. Fiind din localitatea sătmăreană 
Vezendiu, Văleanu a fost trimis în misiuni în 
județul Satu Mare, care, în perioada decembrie 
1918 - aprilie 1919, a rămas sub administrația 
maghiară. Într-o astfel de misiune a fost 
recunoscut, arestat și condamnat la moarte ca 
spion român și dezertor din armata maghiară. 
 Știrea despre prinderea sa a fost adusă de 
un alt informator al armatei române, locotenentul 
Ioan Radu, care și el se afla în luna ianuarie în 
zona Carei și care a auzit de la țăranul Marian 
Florea din Vezendiu despre arestarea lui Văleanu, 
iar de la fiul protopopului Antoniu Băliban din 
Unimăt, Teofil Băliban , a aflat că este mort. 1

Apoi, informația a ajuns la ziarele „Tribuna 
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poporului” și „Patria” prilejuind luări de poziții 
extrem de dure față de actele barbare care se 
întâmplau în zona încă ocupată. Aceste acte erau 
datorate atât unor soldați din armata regulată care 
mai exista, cât și unor membri ai gărzilor 
naționale maghiare care își arătau „vitejia” 
împotriva oamenilor pașnici și mai ales a celor 
care au fost la Alba Iulia sau care își permiteau să 
arboreze în public însemnele naționale românești 
(cocarde, drapele tricolore etc.). Din păcate, șirul 
acestor acte reprobabile (bătăi, înjurături, 
distrugerea însemnelor naționale)  s-au 
transformat de multe ori în acte de o gravitate 
extraordinară. Vom aminti aici cazul preotului 
din Bicău, Isidor Silaghi, care a suferit moarte de 
martir în seara zilei de 19 februarie 1919 și pe cel 
al protopopului Petru Cupcea din Supuru de Jos, 
care a fost arestat în data de 5 februarie 1919, dus 
la Tășnad, apoi la Debrețin, unde din cauza 
bătăilor primite a fost considerat mort, însă un 
suflet milos l-a luat și la dus la spital unde a stat 35 
de zile, zbătându-se  între viață și moarte.
 Revenind la Gheorghe Patachi Văleanu, 
un om foarte cunoscut și iubit de contemporani, 
nu este de mirare că vestea morții unui erou al 
bătăliilor din anii 1917 și apoi al eliberării 
Transilvaniei a putut provoca luări de poziții atât 
de dure, cum este și aceea a ziarului „Patria”, 
oficiosul Partidului Național Român din 
Transilvania.
 Din fericire, locotenentul Gheorghe 
Patachi Văleanu a reușit să scape din gheara 
morții și astfel că îl regăsim după aprilie 1919 în 
primele rânduri ale efortului uriaș de instaurare a 
unei vieți naționale românești și în județul Satu 
Mare. Astfel, îl regăsim în primul Parlament al 
României Mari, avocat de succes în Carei, 
membru de frunte al Partidului Național Român 
și apoi al Partidului Național Țărănesc, dar retras 
totuși din prim-planul vieții politice românești, 
numele lui întâlnindu-se foarte rar în ziarele 
vremii. Din păcate, moare foarte repede, în anul 
1938, iar urmașii sau rudele sale trăiesc răspândiți 
în toate colțurile lumii. 
 După cel de-al doilea război mondial, 
primăria de atunci a orașului Carei a considerat că 
se cuvine ca să perpetueze memoria eroului 
atribuind numele său străzii Tireamului, fapt 
efemer însă, care a durat până la instaurarea 
comunismului. 

 Astăzi, când se împlinesc 100 de ani de la 
unire, considerăm că autoritățile actuale ale 
Careiului ar trebui să-l cinstească pe unul dintre 
valoroșii ei fii, chiar dacă nu era născut în oraș, 
redând numele lui Gheorghe Patachi Văleanu 
străzii Tireamului, iar pe casa în care a locuit să 
fie așezată o placă în care să fie menționate 
meritele nepieritoare ale acestuia. 

Anexa 1
Domnule Director,

 Îmi pare nespus de rău că nu v-am reținut 
numele, cred că din cauza emoției și din cauză că 
nu mi-am notat imediat un lucru așa de important. 
Cred că Ciubotaru, dar nu sunt sigur. Scriu mai 
greu fiindcă am cataractă.
 Am avut inițial norocul ca să am în 
custodia mea un jurnal pe care-l ținea unchiul 
meu și poze. Am fost de două ori chemat la (cei cu 
ochii albaști) și s-au interesat de legătura mea cu 
cei despre care nu era bine să te lauzi. Am spus că 
e o simplă potrivire de nume. Fie că m-au crezut, 
fie că nu, oricum eram foarte cunoscut în oraș și 
nu cred că cineva mi-ar fi dorit răul. Altă data, au 
venit doi civili cu doi vecini și mi-au dat totul 
peste cap căutând „aur și înscrisuri”. Au plecat 
cum au venit. Profitând de faptul că un foarte bun 
prieten al meu a emigrat în Israel, i-am dat lui 
documentele ca să fie în siguranță, la fel și eu. Am 
dat telefon cu rugămintea ca să mi se trimită 
documentele. Stupoare: om destul de tânăr a 
decedat în acest an cu diagnostic de astm bronșic, 
iar de documente nici vorbă. Mătușa din 
București a ars tot ce avea ca înscrisuri, poze 
înainte de a muri. Fiica ei mi-a trimis un 
document al lui Dr. Pompei Groza pe care cu 
plăcere l-am anexat. Înainte de a trimite 
„jurnalul” mi-am luat notițe. De pe aceste notițe 
am făcut materialul anexat, nu înainte de a le 
verifica cu tot ce este istorie la noi în țară și de 
care am ținut cont.
 De exemplu am scris un lucru interesant 
fiindcă nu l-am găsit nicăieri și anume despre 
prima logodnă de suflet a regelui Ferdinand: 
Elena Văcărescu (1866-1947) scriitoare și 
nepoată a lui Iancu Văcărescu. Stabilită în Paris s-
a afirmat puternic în literatura franceză. Temele 
ei sunt realitățile românești, expresie a nostalgiei 
și a dragostei ei de patrie. A primit Premiul 
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Academiei Franceze. Ea a jucat un mare rol la 
tratativele păcii din Paris, fiindcă făcea parte din 
comisia română. Reprezenta cu strălucire 
interesele țării spre Unire. Așa cum spunea 
Napoleon nu armatele decid cui îi revine 
„plăcinta” după război, ci cei ce duc tratativele 
păcii. 
 Clemenceanu (1841-1929) președintele 
Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) într-o 
pauză de destindere a întrebat pe cei prezenți: care 
declarație de dragoste și cu cele mai puține 
cuvinte s-ar putea spune. A spus fiecare, dar a 
câștigat Elena Văcărescu: un singur cuvânt 
„Vino!”. Poanta asta a circulat mult timp. Elena 
Văcărescu prin farmecul, prin charisma ei a adus 
mult bine României. Poporul nostru are și păcate 
și virtuți ca orice popor (mai mult sau mai puțin) 
dar recunoștința față de cei ce bine merită este un 
lucru așa de rar la noi, întocmai ca și muștele albe. 
Tocmai de aceea sunt așa de fericit de telefonul 
Dumneavoastră, așa cum sunt de fericit de faptul 
că Ilie Ilașcu, cel condamnat la moarte pentru că 
este un înfocat roman, punând mai sus de propria 
viață interesele națiunii. Cred că este un caz unic. 
Dacă aș fi ziarist aș fi scris un articol cu titlul: „Ieri 
pușcăriaș condamnat la moarte, azi senator în 
Parlamentul României”. Îmi dau lacrimile când îl 
văd cu ochii memoriei în cușcă, ca animalele 
sălbatice, luându-și rămas bun de la poporul 
român: „Popor român, vă iubesc. Trăiască 
Moldova, Ardealul și Țara Românească”. Avea și 
are soție și două fete. Unii români i-au ajutat 
familia, l-au ajutat și pe el. În sufletul meu răvășit 
de atâtea lucruri negative din jurul meu acesta este 
singurul punct luminos și nu mi-e rușine că sunt 
român.
 Nu am scris că unchiul meu pe 17 August 
1916 fiind o zi deosebit de călduroasă la prânz 
luptele au încetat din inițiativa nemților. Germanii 
și-au pus armamentul în „restel” în ordine, o 
virtute a neamului lor, au tras prelatele pe tunuri și 
s-au apucat de mâncat „gospodărește,” doar aveau 
de unde. Românii ar fi mâncat și ei dar nu prea 
aveau ce. Cineva a adus, numai el știe de unde, 
vin. Primul a degustat unchiul meu fiindcă era 
simpatizat de soldați. A băut atât cât să nu se spună 
că a profitat de grad. A urmat o voioșie făcând haz 
de necaz. Unii soldați s-au dezbrăcat până la 
izmene și cămașă și au dus caii să bea în Oituz. 
Deodată se dă goarna de atac. Unchiul meu 

„încălzit” bine de vin și de căldură nu știa de 
emoție unde îi este centura cu pistoletul din 
dotare. L-a găsit după atac atârnat de o cracă din 
copac. Era nu numai un bărbat frumos, dar și 
voinic. A apucat o cracă solidă de jos și cu ea s-a 
dus la atac în fruntea „ismenarilor” lui. Au urcat 
din greu panta de pădure și când au dat de nemți 
care nu apucaseră să pună tunurile pe loc bun de 
ochire i-a ciomăgit de se auzea cum se crapă capul 
sub casca metalică. Au făcut treabă bună, nemții 
dacă nu erau în spatele mitralierelor blindate, în 
față și pe lături, numai erau dornici să cunoască 
gustul baionetelor românești. Din ce au găsit după 
luptă s-au săturat toți care au rămas în viață s-au 
servit chiar și cu cafea neagră (cei care știau ce 
bună este). Pădurea a rămas toată răvășită, 
bordeiele soldățești s-au sburătăcit prin aerul 
încărcat de gazele bombardamentului german 
anterior. Dacă este greu să definești fericirea, 
soldaților români pe 17 August nu le-a fost așa de 
greu. 
 Alături, cu permisiunea Dumneavoastră 
mi-am permis să anexez cartea „Remember” 
scrisă de Federația Comunităților Evreiești. O 
carte rară, editată în puține exemplare primită în 
dar de către prietenul meu bun Filip „D-zeu să-l 
odihnească” când a emigrat în Israel. Evreii nu 
sunt egoiști, au scris câte ceva și despre „martirii” 
români conlocuitori cu ei .
 Sunt date certe scrise nu de români, ci de 
oameni obiectivi. A fost un genocid planificat și 
executat întocmai. Românii nu au avut cutezanța 
să scrie ca să știe o lume întreagă ce au făcut 
trupele maghiare cu o populație pașnică și 
nevinovată. Nu s-a prea vorbit de Ip și Trăznea, 
etc., etc., așa cum au vorbit cehii despre Lidice. 
Cu ce a fost mai deosebit Lidice față de Ip de 
exemplu? Au ceva comun: sat, localitate 
exterminată în totalitate de barbaria și intoleranța 
unora față de alții. În timp ce la Lidice s-a scris, s-
au turnat filme, toate țările trimit anual trandafiri 
de pe tot globul, la noi foarte mult timp creșteau 
urzicile. Din 1.000 de interviați nu știu dacă s-ar 
găsi unul să știe ceva despre Ip. Un exemplu de 
lașitate românească: numitul Csereșnye care a 
perforat anusul bietului Mihai Cofariu de l-a făcut 
neom, a fost eliberat și a mai avut tupeul să spună 
în fața camerelor de vederi: „păi dacă am văzut că 
e rost de bătaie m-am apucat și eu să dau”. „No 
comment”. În fine, am deviat și-mi cer scuze. 
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Dacă o să faceți o lucrare pentru uz intern sau 
pentru publicare și dacă ați scrie numai un rând 
din ce v-am scris eu m-aș  bucura să știu și eu până 
mai sunt în viață.

Cu mult respect,
dr. Văleanu Iosif, str. Brâncuși, Nr. 2 bis, cod 

2750 Hunedoara, 
județ Hunedoara, telefon 711260.

 P.S. Înainte de a încheia mi-am adus 
aminte de un episod povestit de unchiul meu. 
Zilnic îi duceam lapte din gospodăria noastră și 
uneori îmi povestea secvențe din timpul 
războiului, tot de pe frontul din Oituz. Germanii 
erau sus pe o cotă, iar românii pe defileu. Cu 
artileria nemții trăgeau după zicala: „punct ochit, 
punct lovit”. Românii trăgeau și ei, dar tunurile 
lor nu aveau o bătaie așa de lungă încât să le facă 
un neajuns, dar ofițerii responsabili cu tragerea 
ordonau serios și meticulos: bacteria 1 – foc, 
bacteria 2 – foc, etc.
 Unchiul meu a stat de vorbă cu ofițerii 
respectivi și i-a întrebat ce rost mai are să tragă și 
să strice degeaba muniția. I s-a răspuns că dacă 
infanteriștii ar ști ce știu ei ar fi foarte demoralizați 
și asta ar avea repercursiuni imprevizibile. 
Soldații se bucurau enorm când auzeau 
bubuiturile tunurilor noastre și strigau: „așa dați-
le la nemți să se sature”. După 23 August 1944 Dr. 
Gheorghe P. Văleanu a fost reactualizat: strada 
Tireamului a primit numele lui. A ținut până ce 
comuniștii au pus mâna total pe putere. În 1938 la 
înmormântare eu i-am dus pernița cu decorațiile 
primite, cred că erau pe trei sau patru rânduri. Nu 
știu cine le mai deține, poate nepoata lui.

6.VI.2001
Dr. Văleanu

Anexa 2

  „Încă o jertfă: G. P. Văleanu”

 Tenorul cu glas fermecător, care a făcut să 
vibreze sufletele noastre în atâtea rânduri nu mai 

este. L-a răpus și pe el glonțul asasin al bandelor 
ungurești din Sătmar, în momentul când s-a 
reîntors după o pribegie de patru ani și mai bine, 
ca să revadă pământul scump al țării sale.
 Nu ne vine să credem, că trupul lui voinic 
să se fi coborât atât de pe neașteptate în pământ, că 
vocea lui dulce să fi amuțit pentru totdeauna și 
figura lui simpatică și vecinic bine dispusă, să nu 
se mai abată printre noi.
 Și totuș e așa. Gheorghe P. Văleanu a căzut 
răpus de mâinile dușmane, care schingiue, jăfuie 
și omoară dincolo de blăstămata „linie 
demarcaționale” sute și sute de frați de-ai noștri. 
L-au doborât și pe el cei ce și-au făcut o 
specialitate din a omorî călători pacinici, a 
mitralia muncitorii ogoarelor și a alunga în miez 
de iarnă mii de femei și copii de la vetrele lor.
 Pumnii noștri se strâng de revolt și sufletul 
nostru cere cu toată tăria răsbunare.
 Da, răsbunare! Să se răzbune moartea 
tuturor acelora, cari au căzut jertfe furiei 
mongolice tocmai în aceste zile mărețe, când 
visurile noastre prind întruchipare și plaiurile 
acestea văd răsărind lumina deplinei libertăți.
 Să se răzbune gemetele schingiuiților din 
Arad, Bihor și Sătmar, să se răzbune toate 
chinurile lor din săptămânile din urmă, căci 
acestea nu se pot ierta! Dacă peste trecut se poate 
trage cumva vălul uitării, la nici un caz să nu se 
tragă acest văl și peste suferințele de azi. Ar fi 
împotriva dreptății divine, care își întinde 
deopotrivă binefăcătoarea ocrotire peste toate 
neamurile.
 Prietene Vălene și voi toți ceilalți 
mucenici cărora nu v-a fost dat să culegeți roadele 
luptelor și aspiraților noastre de veacuri, fie-vă 
țărâna ușoară și memoria binecuvântată!
 Ca mâne și peste pământul, în care vă 
odihniți voi, va trece pasul greu al dorobanților 
noștri și atunci va pieri și de pe plaiurile voastre 
dragi miasma banditismului unguresc și pe 
mormintele voastre cei rămași în urmă vor putea 
plânge în liniște și vor putea netulburați să vă 
anine de cruce o floare. („Patria”, an I, nr. 8, 10/23 
februarie 1919, p. 2).

1 În documentul care se află în Arhiva militară de la Pitești apare numele Aurel Bălibanu.

Notă
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Adevăruri	despre	daci

Pr.	prof.	Gheorghe-Radu	SĂLĂGIAN
Parohia	Ortodoxă	Română	Bercu	Nou	

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

      u cât ne apropiem mai mult de 1 decembrie 
2018 – anul în care se sărbătoreşte Centenarul 
Marii Uniri, cu atât războiul mediatic al 
revizioniştilor maghiari poate (sau va) deveni mai 
agresiv, mai murdar. Incapabili să accepte 
realităţile istoriei şi adevărul despre Istoria 
Transilvaniei, frustaţi de un secol de consecinţele 
Tratatului de la Trianon care a desfiinţat Imperiul 
Austro-Ungar, fanaticii „Ungariei Mari” vor 
încerca să tulbure (sau poate chiar vor tulbura) 
„apele” cât le va sta în putinţă.

De altfel, îndoctrinarea de generaţii a tinerilor 
maghiari, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania, îi 
face pe cetăţenii de etnie maghiară să respingă cu 
ură chiar şi realităţile de orice îndoială, cum ar fi 
faptul că Iancu de Hunedoara (regent al Ungariei) 
era român, că Matei Corvin (cel mai important 
rege al Ungariei) era pe jumătate român, la fel cum 
un alt regent al Ungariei, Nicolaus Olahus, avea la 
rândul lui rădăcini româneşti, chiar şi numele său 
dovedind aceasta (Olah – din  maghiară înseamnă 
Valah – în limba română).

Ce să mai vorbim în acest caz despre cea mai 
puţin tolerată realitate istorică de către unguri, 
consemnată clar de izvoarele istorice maghiare: şi 
anume faptul că românii trăiau deja aici, în 
Transilvania şi în Câmpia Panonică, la venirea 
ungurilor, în secolul al IX-lea; că românii au fost 
primii în Ardeal!

Tocmai de aceea, faptul că o serie de istorici 
maghiari din Evul Mediu, din secolul al XIX-lea, 
sau chiar din vremea noastră,  recunosc 
primordialitatea românilor în Transilvania, 
reprezintă o lovitură mortală dată revizionismului 
maghiar.

Istoricul clujean Ladislau Gyemant susţine că 
„românii sunt cei mai vechi locuitori ai 
Transilvaniei, menţinuţi în permanenţă pe 
pământul pe care îl locuiesc, anterior celorlalte 
popoare (deci şi ungurilor)” şi recunoaşte 
„caracterul nedrept şi abuziv al sistemului politic 
instalat ulterior, cu excluderea românilor”.

Istoricul maghiar Kovary Lazlo, scrie: „Nu se 
poate contesta faptul că românii au deţinut 
Transilvania cu mult înainte de venirea principelui 
maghiar Tuhutum, care s-a luptat cu valahii lui 

Gelu în partea de nord-vest a Transilvaniei, cu 
Glad în Banat şi cu Menumorut în Crişana, 
căpetenii demne de amintit”.

Csentery Svarticus Ianac scria: „Românii 
trăiau aici (în Transilvania) la începutul domniei 
lui Arpad. Ei au fost cei cuceriţi de către Tuhutum. 
De aici, ei (românii) s-au înmulţit foarte mult în 
regiunea Tisei, în Ungaria”.

Ceasul la care sărbătorim Marea Unire de la 1 
decembrie 1918 este un bun moment să ne 
amintim de vorbele lui Nichita Stănescu: „Limba 
română este patria mea”. Da, limba română este 
patria noastră! O patrie spirituală care trece 
dincolo de hotarele stabilite arbitrar de către 
nemernicele pacte şi dictate. La evocarea Marii 
Uniri este momentul să ne aducem aminte şi de 
românii ale căror ţarine nu se află în hotarele ţării 
mamă. Este vorba de acei fraţi ai noştri de care ne-
au separat nedreptăţile istoriei, dar şi slăbiciunile 
politicienilor noştri. Unii dintre noi ştim că în 
graiul românesc sunt înscrise mari taine ale 
trecutului şi ale devenirii neamului. Neamul 
nostru şi limba moştenită de la străbuni au un 
trecut care precede cu milenii scurta ocupaţie 
romană a unei treimi din teritoriul Daciei.

Limba română este elementul primordial al 
naţiei noastre şi, totodată, este cea care ne 
aminteşte necontenit de relaţia de rudenie pe care 
o avem cu popoare de seamă ale Europei vestice. 
Ştiinţa oficială ne spune că limba română este o 
„limbă romanică” şi aparţine limbilor indo-
europene. Ca număr de persoane ce o vorbesc, 
limba română se află pe locul cinci între aşa-zisele 
„limbi romanice”.

Dintre limbile surori ale graiului nostru, cei 
mai mulţi vorbitori îi are spaniola, urmând apoi 
portugheza, franceza şi italiana. În lume sunt peste 
700 000 000 de vorbitori de „limbi romanice”. 
Limbile neolatine sau romanice, spun adepţii 
teoriei latinizării, descind toate din latina vulgară. 
Numai că aici există o problemă: Cum şi-au 
abandonat celţii, galii sau geţii graiurile deprinse 
de la părinţi? Oare nu aveau alte îndeletniciri decât 
studiul intensiv al latinei vulgare? Sau se pune o 
altă întrebare: Cum de-au învăţat dacii liberi din 
Marmureş, Muntenia şi Moldova latina vulgară, 

C
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când pe pământurile lor n-a călcat picior de 
colonist roaman? Ce-i drept, le-ar fi fost cam greu 
şi geţilor aflaţi sub stăpânire romană s-o înveţe, de 
vreme ce ocupanţii au zăbovit pe aceste meleaguri 
165 de ani, timp în care Imperiul s-a îndestulat din 
aurul şi din grânele noastre.

Şi-i închipuie cineva pe soldaţii romani făcând 
pe dascălii pentru locuitorii din Dacia? Adevărul 
este că noi n-am fost latinizaţi, după cum n-au fost 
latinizaţi nici portughezii, spaniolii sau francezii. 
Aceasta nu înseamnă că nu suntem înrudiţi cu ei 
sau cu aşa-zisele „limbi romanice” sau că nu avem 
origine comună.

Dacă geto-dacii aflaţi sub ocupaţie romană ar 
fi fost romanizaţi, abandonându-şi şi limba spre a 
vorbi ulterior doar latina vulgară, atunci în Oltenia 
şi Banatul de astăzi s-ar fi utilizat un grai diferit de 
cel din Muntenia, Moldova, Maramureş (ţinuturi 
care nu se aflau sub stăpânire romană). E greu de 
crezut că dacii liberi învăţau latina, iar când 
oboseau, pentru a se recrea, mai atacau din când în 
când legiunile romane care-i ţineau ocupaţi pe 
fraţii lor.

Mult trâmbiţata colonizare a Daciei aflate sub 
ocupaţie romană s-a realizat într-adevăr. Însă 
coloniştii – câteva zeci de mii, erau mulţi dintre ei 
traci, vorbind aceeaşi limbă şi având aceleaşi 
obiceiuri cu autohtonii. Mai mult, împăraţii de la 
Roma interziseră strămutarea băştinaşilor din 
cizmă (peninsula italică) în regiunile nou-ocupate. 
Aşadar, cu ce fel de latini s-a făcut romanizarea?

Hotarele limbii române sunt mult mai vaste 
decât cele ale micii porţiuni din Dacia pe care a 
ocupat-o cotropitorul roman între anii 106-271 
d.Hr. Un român din Timişoara vorbeşte acelaşi 
grai cu altul din Cernăuţi. Asemănările dintre 
limba română, pe de o parte, şi italiană, franceză, 
spaniolă şi portugheză, pe de altă parte, sunt 
explicabile prin faptul că toate aceste limbi 
descind dintr-o limbă străveche, care era vorbită 
într-un areal vast, din Peninsula Iberică şi până-n 
nordul Mării Negre, poate şi mai departe. Acea 
limbă comună stă la obârşia limbii latine şi a 
graiurilor tracice.

Cu mii de ani în urmă, toată partea de miazăzi a 
Europei era locuită de către pelasgi, cei care se 
considerau născuţi din glia cea neagră. [Pelasgii 
sunt amintiţi şi în Biblie: „Lui Ever (urmaş al lui 
Noe) i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, 
pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul; iar 
numele fratelui său era Ioctan” [FACERE 10,25], 
Peleg fiind fiul lui Eber (Ever), iar Eber trăgându-
se din Sem – părintele evreilor, înseamnă că avem 
o rădăcină comună cu evreii. Românii şi toate 

celelalte „popoare romanice” sunt urmaşe ale 
pelasgilor, inclusiv locuitorii Romei. Aşadar, 
geto-dacii erau înrudiţi cu romanii. Foarte 
probabil, limba geto-dacilor se asemăna cu latina 
vulgară mai bine decât se aseamănă astăzi româna 
cu italiana. Românii vorbesc o limbă ce are 
aceleaşi origini cu limbile franceză, italiană, 
portugheză şi spaniolă şi au aceiaşi strămoşi cu 
vorbitorii acestor limbi. Este un adevăr care ne 
apropie mai mult de Europa Apuseană şi de 
civilizaţia sa.

Astăzi există în lume circa 24 000 000 de 
persoane a căror limbă maternă este româna, la 
care se mai adaugă încă 4 000 000 care o vorbesc 
ca pe o a doua limbă. Pentru 90% dintre locuitorii 
României, limba română este limba maternă. În 
Moldova de peste Prut, limba română este limba 
maternă pentru 2 500 000 de persoane.

Restul persoanelor pentru care limba română 
este limba maternă sunt fie locuitori ai teritoriilor 
pe care un crud destin istoric le-a scos în afara 
graniţelor actuale ale României, fie români care au 
emigrat pe diferitele meridiane ale lumii. Insule de 
românitate există în Serbia, Ungaria, Bulgaria, 
Croaţia, Slovenia, Polonia, Slovacia. Există 
români şi dincolo de Nistru. Sovieticii au relocat 
numeroşi basarabeni, dintre cei pe care îi 
considerau ostili noii orânduiri, în ţinuturi 
î n d e p ă r t a t e  p r e c u m  K a z a h s t a n u l  s a u 
Tadjikistanul.

„Limba română este patria mea”, zicea Nichita 
Stănescu. Şi tot el continua: „De aceea, pentru 
mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru 
mine iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine 
izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine viaţa se 
trăieşte”.

Şi iată ce mai spunea Nichita, care era 
deţinător, la fel ca şi Eminescu, al unei cunoaşteri 
extraordinare, accesate pe căi intuitive: 
„Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decât 
exprimată în limba română. Ce patrie minunată e 
această limbă! Ce nuanţă aparte! Îmi dau seama că 
ea o are! Această observaţie, această relevaţie, am 
avut-o abia atunci când am învăţat o altă limbă”.

Graiul nostru cel străvechi, precum şi glia 
pentru care-au luptat străbunii, constituie o 
moştenire sfântă. Pierdera lor ar face inutile toate 
luptele şi sacrificiile înaintaşilor. Să ne arătăm 
demni de moştenirea primită de la Dumnezeu, 
pentru a fi demni de un viitor măreţ!

Concluzie: Avem un cântec popular-patriotic-
românesc: 

„Noi suntem români, noi suntem români,
Noi suntem pe veci aici stăpâni”.
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De aici reiese că în tot spaţiul european noi 
suntem stăpâni şi nu ne cunoaştem drepturile. 
Sigur că în decursul istoriei s-au schimbat multe, 
dar, odată cu aşa-zisa emigraţie a românilor în 
occident, putem reface, după 100 de ani SUPER-
MAREA-UNUIRE.

FRAŢI ROMÂNI: În Europa Occidentală să 
vă păstraţi:

1. Credinţa Ortodoxă;
2. Limba română;
3. Toate datinile şi obiceiurile româneşti.
 NU UITAŢI! 

Suntem primul popor biblic din Europa, 
conform FACERE 2 ,11 .  Ţara  HAVILA 
menţionată în acest verset este VALAHIA.

- BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPURĂ – Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod – Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa 
Prea Fericitului Părinte TEOCTIST – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; versiune diortosită după 
Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului; Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; BUCUREŞTI – 2001;

- ROXIN, Daniel – Lovitură de moarte dată revizionismului maghiar. Patru istorici unguri susţin că românii au 
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Viaţa asta-i bun pierdut
Când n-o trăieşti cum ai fi vrut! 
Şi-acum ar vrea un neam călău
S-arunce jug în gâtul tău:
E rău destul că ne-am născut, 
Mai vrem şi-al doilea rău? 

Din zei de-am fi scoborâtori, 
C-o moarte tot suntem datori! 
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit. 

Cei ce se luptă murmurând, 
De s-ar lupta şi-n primul rând, 
Ei tot atât de buni ne par
Ca orişicare laş fugar! 
Murmurul, azi şi orişicând, 
E plânset în zadar! 

Iar a tăcea şi laşii ştiu! 
Toţi morţii tac! Dar cine-i viu
Să râdă! Bunii râd şi cad! 
Să râdem, dar, viteaz răsad, 
Să fie-un hohotit şi-un chiu
Din ceruri până-n iad! 

De-ar curge sângele pârău, 
Nebiruit e braţul tău
Când morţii-n faţă nu tresari! 
Şi însuţi ţie-un zeu îţi pari
Când râzi de ce se tem mai rău
Duşmanii tăi cei tari. 

Ei sunt romani! Şi ce mai sunt? 
Nu ei, ci de-ar veni Cel-sfânt, 
Zamolxe, c-un întreg popor
De zei, i-am întreba: ce vor? 
Şi nu le-am da nici lor pământ
Căci ei au cerul lor! 

Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut! 
E rău destul că ne-am născut:
Dar cui i-e frică de război
E liber de-a pleca napoi, 
Iar cine-i vânzător vândut
Să iasă dintre noi! 

Eu nu mai am nimic de spus! 
Voi braţele jurând le-aţi pus
Pe scut! Puterea este-n voi
Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi, 
Că zeii sunt departe, sus, 
Duşmanii lângă noi!

Decebal către popor
George Coșbuc
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Geopoliticianul	Eminescu

ste oarecum ciudat faptul că la 129 de ani de 
la moartea sa, Eminescu este cunoscut de urmași 
aproape în exclusivitate prin prisma operei sale 
poetice și, uneori, mai puțin, prin prisma basmelor. 
Astfel, o importantă parte a operei eminesciene, cea 
care arată o altă latură a geniului marelui scriitor, 
rămâne cvasinecunoscută publicului larg. Este 
vorba de activitatea gazetărească a lui Mihai 
Eminescu, activitate care i-a adus notorietate încă 
din timpul vieții sale. Asta, fiindcă în acea perioadă, 
Eminescu era cunoscut ca un mare gazetar, mai 
puțin ca și poet. Demn de remarcat este faptul că 
până la internarea sa din 1883, doar 30 din poeziile 
sale fuseseră publicate în volum. În schimb, 
articolele sale din ziare erau îndelung citite și 
disputate. Eminescu avea masa lui la Capșa unde, la 
o cafea cu Slavici și Caragiale, schimba ultimele 
știri și își schița în minte viitoarele articole. 

Își scria articolele cu o grijă deosebită asupra 
frazei, asupra cuvintelor, la fel cum își scria și 
poeziile care l-au făcut poetul național al românilor. 
Iar aici, în aceste articole, pe lângă chestiunile 
politice interne și moravurile potentaților zilei, 
aborda probleme deosebite de istorie și geopolitică 
românească, nu mai prejos de istoricii și 
geopoliticienii români de mai târziu. Din păcate, 
această imensă operă și contribuție a marelui 
E m i n e s c u  r ă m â n e  n e c u n o s c u t ă  p e n t r u 
contemporani, decenii de interdicție comunistă și 
ignoranță postcomunistă și-au spus cuvântul, cu 
toate că în ultima vreme se pot observa unele 
schimbări în această direcţie.

Un geniu al românilor în adevăratul înțeles al 
cuvântului, el și-a închinat pana poporului din care 
s-a născut, iar cum mare parte din acest popor era 
împărțit între imperii în timpul vieții sale, și-a pus 
talentul în slujba românilor oprimați de Imperiul 
Rus în Basarabia și a celor ce gemeau în Bucovina, 
Transilvania și Banat, subjugați de ungurii ocrotiți 
de împăratul de la Viena. A scris în slujba acelora 
din neamul său, denunțând politica de maghiarizare 
și rusificare în teritoriile subjugate, munca sa în 
acest sens fiind pe deplin sintetizată în propoziția 
Suntem români și punctum.

Mai mult, răsfoind articolele sale, nu avem 
cum să nu rămânem impresionați de adânca 
cunoaștere a chestiunilor istorice ale devenirii 
poporului român, dar mai presus de atât, de fresca și 
tendințele de natură geopolitică ce se desprind din 
lecturarea textelor scrise în paginile ziarelor. Pentru 
un contemporan al lui Eminescu, dar și pentru cei 

de azi, articolele sale sunt un reper al timpului său, o 
imagine clară a echilibrului de putere regional și al 
tendințelor expansioniste ale imperiilor care 
mărgineau micul stat românesc și care înglobau în 
granițele lor milioane de cetățeni români.

Spațiul nu ne permite să facem o trecere în 
revistă completă a articolelor lui Eminescu pe 
această temă, dar putem spicui niște citate ca să ne 
facem o idee, și nu avem cum să nu observăm că 
ceea ce a scris Eminescu acum un veac și jumătate 
rămâne la fel de valabil și astăzi, când vedem o nouă 
Rusie agresivă la fel cum era pe vremea când 
jurnalistul Eminescu își scria articolele.

„Însuși numele Basarabia țipă sub condeiele 
rusești. Căci Basarabia nu însemnează decât Țara 
Basarabilor, precum Rusia înseamnă țara rușilor și 
România, țara românilor (…) acel pământ nu l-am 
cucerit, n-am alungat pe nimeni de pe el, e o bucată 
din patria noastră străveche, este zestrea 
împărțitului și nenorocitului popor românesc.” 
(Timpul, 1 martie 1878)

Referitor la luarea Bugeacului de către Rusia 
la 1878, în urma păcii de la Berlin, de după războiul 
de independență dintre 1877-1878:

„Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata 
noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o înapoi, 
drept din dreptul nostru şi pământ din pământul 
nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca 
să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea 
Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din 
România şi aceeaşi onoare nu cere respectarea 
convenţiei iscălită ieri. Ciudată onoare într-
adevăr! Şi pe ce se întemeiază acest point 
d'honneur? Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? 
Nu. Prin tratatul de Bucureşti de la 1812 s-a făcut 
această cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia n-
avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.” (Timpul, 25 
ianuarie 1878)

Foarte interesantă asemănare cu ocuparea 
Crimeii de acum câţiva ani, după iscălirea 
convenției de la Budapesta din 1994.

„Ocuparea în toate formele cerute de dreptul 
internaţional a teritoriului cuprins între Nistru, 
Prut şi Dunăre, are pentru Rusia mai mult decât 
importanţa unei simple cuceriri: prin aceasta Ruşii 
câştigă poziţiuni, care dominează ţările româneşti 
şi Dunărea, câştigă Hotinul, de unde dominează 
intrările dinspre miazănoapte ale Carpaţilor, 
câştigă în sfârşit, o înrâurire mai directă asupra 
poporului român.”(Timpul, 6 mai 1878)

„Drepturile noastre asupra întregii Basarabii 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ

E
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sunt prea vechi şi prea bine întemeiate, pentru a ni 
se vorbi cu umbra de cuvânt de onoarea Rusiei 
angajată prin tratatul de Paris. Basarabia întreagă 
a fost a noastră, pe când Rusia nici nu se megieşa cu 
noi, Basarabia întreagă ni se cuvine, căci e pământ 
drept al nostru şi cucerit cu plugul, apărat cu arma 
a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea 
încă şi până în veacul al nouăsprezecelea”.

Cu toate acestea, încă mai există între Nistru și 
Prut adepți ai teoriei moldovenismului, care susțin 
că moldovenii ar fi un popor total diferit de români, 
cu care nu au nimic în comun. E dreptul lor, într-o 
lume liberă, fiecare poate susține ce nebunie 
dorește. Dar, problema lor e că îi iau ca simboluri 
tocmai pe Ștefan cel Mare și pe marele Mihai 
Eminescu. Trecând peste chestiunile istorice 
privitor la Ștefan cel Mare, despre Eminescu ei 
spun că el ar fi poetul național al așa zisei națiuni 

moldovenești, prin asta dovedind de fapt că nici 
măcar nu l-au citit pe Eminescu. E suficient să ne 
referim la scrierile sale, el nicăieri nu vorbește de 
moldoveni, ci doar de români. Fără a intra în 
publicistica sa, putem să ne referim la poezie, mai 
cu seamă la una dintre cele interzise multă vreme. 

În Doină, el spune cam așa: „De la Nistru 
pân'la Tisa / Tot românu plânsu-mi-sa”. Da, aşa 
este, e până la Tisa şi nu până la Prut sau Carpaţi, 
este românu şi nu moldoveanu. Mai departe: „De la 
Hotin pân'la Mare / Vin Muscalii de-a călare / De la 
Mare la Hotin / Mereu calea ne-o aţin”. Ca să fim 
clari, e vorba de ruși care atentează împotriva 
Moldovei, și nu de românii fasciști invadatori, cum 
încă mai consideră acești adepți ai teoriei 
moldovenilor diferiți de români.

Eminescu a spus și a scris asta cu multă vreme 
înainte, dar e timpul să o înțeleagă și alții.  

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, 
Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; 
C-acuma din pleiada-ți auroasă și senină 
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, 
Se stinse-o dalbă stea! 

Metalica, vibrândă a clopotelor jale 
Vuiește în cadență și sună întristat; 
Căci, ah! geniul mare al deșteptării tale 
Păși, se duse-acuma pe-a nemuririi cale 
        Și-n urmă-i ne-a lăsat! 

Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt și mare, 
Colo unde te-așteaptă toți îngerii în cor, 
Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare 
Și-ți împletesc ghirlande, cununi mirositoare 
        Cununi de albe flori! 

Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare, 
Te plânge-n tânguire și locul tău natal; 
Căci umbra ta măreață în falnica-i zburare 
O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare 
        Ce-i simț național! 

Urmeze încă-n cale-ți și lacrima duioasă 
Ce junii toți o varsă pe trist mormântul tău, 
Urmeze-ți ea prin zboru-ți în cânturi tânguioase, 
În cânturi răsunânde, suspine-armonioase, 
        Colo, in Eliseu!

La	mormântul	lui	Aron	Pumnul

Mihai	Eminescu
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Moartea	unui	jurnalist…

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

Istoria oficială a vieții lui Mihai Eminescu 
a impus un șablon convenabil. Conform acestuia, 
Eminescu ar fi fost o ființă labilă, neadaptată, 
pierdută în lumea sa de poet și ar fi murit nebun, 
bolnav de sifilis și alcoolic.   

Istoria sa reală este însă cu totul alta. 
Eminescu a fost de fapt un om puternic, de o 
luciditate excepțională, bine ancorat în realitatea 
socială și mai ales politică a vremurilor 
zbuciumate în care a trăit, un militant activ pentru 
drepturile românilor din Ardeal, Bucovina și 
Basarabia, și pentru unitatea națională, un ziarist 
de excepție, un vizionar, un reformator.

Eminescu a fost declarat nebun și internat 
la psihiatrie într-un moment în care guvernul 
României urmărea să încheie un pact umilitor cu 
Austro-Ungaria, prin care renunța la pretențiile 
asupra Ardealului și se angaja să îi anihileze pe toți 
cei catalogați drept „naționaliști”. Mulți au 
renunțat la valorile și principiile lor pentru a fi 
scoși de pe lista proscrișilor. Eminescu nu a 
acceptat să facă niciun fel de compromisuri, și de 
aceea era cel mai periculos dintre ei. El deranja nu 
doar prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul că 
plănuia să pună bazele unei organizații 
independente, aflate în afara controlului 
francmasoneriei, de trezire și promovare a 
spiritului românesc și de refacere a Daciei mari.

„Mai potoliți-l pe Eminescu!”, „Mai 
potoliți-l pe Eminescu!” Acesta este mesajul pe 
care francmasonul și junimistul P. P. Carp îl 
transmitea de la Viena mentorului Junimii, 
francmasonul și parlamentarul Titu Maiorescu. 
Comanda va fi executată întocmai de cei din țară 
pe 23 iunie 1883. Eminescu avea 33 de ani. Carp se 
afla la Viena pentru a stabili ultimele detalii ale 
unui acord secret cu Tripla Alianță (Austro-
Ungaria, Germania și Italia), care de altfel a și fost 
încheiat pe 18 (30) octombrie 1883. 

Reputatul eminescolog, profesorul 
Nicolae Georgescu, lămurește în ce context a avut 
loc internarea forțată a lui Eminescu. „Ce voia 
acest tratat?”, scrie el. „În primul rând, ca 
România să se orienteze politic spre Austro-
Ungaria". Cu alte cuvinte, România nu mai putea 

să-și revendice Ardealul. Acest tratat muta lupta 
ardelenilor în Ardeal. Bucureștiul era de zece ani 
dominat cultural de ardeleni, care ridicau puternic 
vocea pentru eliberarea Ardealului, pentru 
drepturile românilor care erau asupriți. Or, tratatul 
le interzice brusc să protesteze în București pentru 
eliberarea Ardealului. Ioan Slavici este nevoit să 
fugă din București în 1883. Întemeiază Tribuna în 
1884. În jurul ei se organizează primele lupte 
pentru Ardeal. Condiția semnării tratatului era 
deci amorțirea vocii pentru Ardeal în București.     

„Directiva de sus” s-a reverberat în diferite 
moduri la nivel cultural. Declararea nebuniei lui 
Mihai Eminescu este unul dintre ele. „Într-adevăr, 
28 iunie 1883 este o zi în care se petrec mai multe 
evenimente importante. Austro-Ungaria rupe 
relațiile diplomatice cu România timp de 48 de 
ore. Cancelarul Germaniei, Otto von Bismark, îi 
trimite regelui Carol I o telegramă prin care 
amenință România cu războiul. La București au 
loc descinderi și percheziții simultane la sediile 
mai multor organizații care luptau pentru Ardeal, 
printre care și Societatea Carpații, în care activa 
Eminescu. Este închis ziarul L'Independance 
Roumaine și directorul acestuia, Emil Galli, este 
expulzat din țară. La fel și Zamfir C. Arbore. 
Societatea Carpații este pur și simplu desființată, 
în urma unui raport al baronului von Mayr, agent al 
serviciilor secrete austro-ungare. Intimidați de 
aceste măsuri, o parte din militanții pentru Ardeal 
se dezic de ideile lor și își trădează confrații, 
pentru a-și salva propria piele. Printre ei se află 
Simțion și Chibici, președinții Societății Carpații, 
Ocășeanu ș Siderescu, membri în conducerea 
aceleași societăți, Grigore Ventura, ziarist la 
L'Independance Roumaine, același pe care 
Caragiale îl ridiculizase în personajul Rică 
Venturiano. În semn de obediență, toți aceștia se 
vor implica plini de zel în acțiunea de internare 
forțată a lui Eminescu. 

De ce era atât de incomod Eminescu? 
Privită în acest context, nebunia lui Eminescu, ca 
și detaliile internării sale, capătă o nouă 
dimensiune. Nu mai poate fi vorba de un accident 
sau de o coincidență, ci de executarea comenzii 

      n lumea asta nu este nimic mai interesant decât istoria poporului nostru, trecutul lui…. Tot, 
tot este un şir neîntrerupt de martiri.”       

Mihai Eminescu 

„
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trasate de la Viena: „Mai potoliți-l pe Eminescu!” 
În perioada care va urma se fac eforturi importante 
pentru a convinge Tripla Alianță că situația din 
România este sub control. Regina Elisabeta, 
Regele Carol I, primul-ministru Brătianu, P. P. 
Carp și Titu Maiorescu merg în Germania pentru a 
calma spiritele. Ministrul de externe, D. A. 
Sturdza, ministrul C. Stătescu și Petre Grădișteanu 
merg la Viena, unde Grădișteanu își cere personal 
scuze pentru organizarea sărbătorii de la Iași, unde 
fusese dezvelită statuia lui Ștefan cel Mare și 
fusese citită poezia manifest a lui Eminescu, 
Doina.      

Judecând după măsurile luate împotriva 
lui, Eminescu era cel mai incomod. Spre deosebire 
de ceilalți, el nu putea fi convins cu niciun chip să 
renunțe la ideile și principiile sale. Eminescu era 
membru activ în mai multe organizații care luptau 
pentru drepturile românilor din Ardeal: 
Românismul (care respingea chiar aducerea lui 
Carol I ca rege), Orientul, România Jună, 
Societatea Carpații, din care făcea parte și Slavici. 
Cu astfel de preocupări, nu este de mirare că era 
constant urmărit atât de poliție și serviciile secrete 
românești, cât și de cele austro-ungare. În 
anturajul său erau infiltrați mai mulți informatori, 
printre care se număra și Ocășanu de la Societatea 
Carpații. La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr îi 
trimitea contelui Kalnoky, ministrul Casei 
Imperiale austro-ungare, o notă informativă în 
care arăta: „Societatea Carpații a ținut în 4 ale lunii 
în curs, o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-
o sursă sigură, am fost informat despre această 
întrunire (n.n. după toate probabilitățile sursa era 
chiar Titu Maiorescu). S-a stabilit că lupta 
împotriva Austro-Ungariei să fie continuată. 
Eminescu, redactor principal la Timpul, a făcut 
propunerea ca studenții transilvăneni de 
naționalitate română, care frecventează instituțiile 
de învățământ din România pentru a se instrui, să 
fie puși să acționeze în timpul vacanței în locurile 
natale pentru a orienta opinia publică în direcția 
unei Dacii Mari.” Această notă a dus în final la 
desființarea Societății Carpați. Activitatea sa ca 
jurnalist îl făcea cu atât mai periculos, cu cât avea 
și pârghiile necesare pentru a acționa: ideile sale 
erau exprimate în mod magistral într-un ziar, 
Timpul, pe care îl transformase în cotidian 
național. În această publicație demascase corupția 
politicienilor români și grasele comisioane pe care 
aceștia le încasaseră din concesionarea căilor 
ferate. Scrisese despre condiționările umilitoare 
impuse României de puterile europene, în 
schimbul recunoașterii Independenței. În 1880 

declanșase o incitantă campanie de presă privind 
„chestiunea dunăreană”, problemă sensibilă 
pentru marile puteri europene. Participase activ la 
Iași la inaugurarea statuii lui Ștefan cel Mare și 
citise acolo, în fața mulțumii, poezia manifest 
Doina.  

Acest eveniment național deranjase foarte 
mult puterile occidentale. În sfârșit, chiar în 
dimineața zile în care avea să fie dus cu forța la 
balamuc, apăruse în Timpul un alt articol. Intitulat 
„Pentru libertatea presei și a jurnalistului”, acesta 
era un protest la adresa încălcării dreptului la 
liberă exprimare și demasca măsurile represive 
luate de guvernul Brătianu împotriva jurnalistului 
Emil Galli. Titu Maiorescu pregătise internarea lui 
Eminescu încă de la primele ore ale dimineții. 
Varianta cea mai des vehiculată despre cele 
petrecute pe 28 iunie 1883 este următoarea: În 
dimineața acelei zile, Eminescu s-ar fi trezit cu 
noaptea în cap și lovit de nebunie ar fi început să se 
certe cu soția lui Slavici, la care locuia în gazdă, 
Ecaterina Szöke Magyarosy. Aceasta îi trimite la 
orele șase dimineața un bilet lui Maiorescu, 
cerându-i să o scape de Eminescu. Maiorescu ia o 
măsură de excepție – în loc să meargă direct la 
Slavici acasă, pentru a o salva pe soția acestuia de 
„nebun”, se duce împreună cu Constantin Simțion, 
președintele Societății Carpați, la spitalul doctorul 
Șuțu și, pentru suma de 300 de lei, aranjează 
internarea imediată a lui Eminescu. A doua 
ciudățenie, Maiorescu, bazându-se exclusiv pe 
spusele acestei femei, cere direct internarea, și nu 
examinarea lui Eminescu de către doctorul Șuțu, 
așa cum ar fi fost firesc. Întors acasă, se pomenește 
însă cu Eminescu, care avea cu el un exemplar din 
ziarul Timpul, în care tocmai îi apăruse articolul 
despre Emil Galli. Maiorescu nu-l întreabă nimic 
despre incidentul de dimineață cu doamna Slavici 
(presupunând că acesta ar fi avut într-adevăr loc). 
Îl trimite însă la sediul Societății Carpați, unde 
Poliția făcea percheziție, pentru a se întâlni 
chipurile cu Simțion, complicele său la internare. 
„Numai, de s-ar face asta fără greutate” scrie 
Maiorescu în jurnalul său în dimineața zilei de 28 
iunie 1883, după ce petrecuse o noapte de nesomn, 
sub apăsarea a ceea ce știa că va face a doua zi.   

Nu se va face însă „fără greutate”, așa cum 
își dorea Maiorescu, căci Eminescu își schimbă 
traseul. Nu se duce la Societatea Carpații, unde 
totul s-ar fi făcut fără martori, ci la Capșa. La acea 
vreme Capșa nu era doar un local de lux, ci și 
sediul Ambasadei SUA și reședința mai multor 
ambasadori occidentali. Eminescu se duce la 
Capșa în speranța de a semnala abuzurile 
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guvernului acestor diplomați și în special 
ambasadorului SUA, Eugene Schuyler, pe care îl 
cunoștea personal și care era un fervent apărător al 
drepturilor omului. Orchestratorii monstruosului 
complot sunt nevoiți să își schimbe planul. 

Scena cu pistolul relatată de Grigore 
Ventura – o nouă înscenare la Capșa

Eminescu este abordat de Grigore 
Ventura. Aici, conform declarațiilor lui Ventura, 
Eminescu ar fi început să țină un discurs „politico-
socialo-național” înfierbântat, ar fi scos un pistol, 
ar fi amenințat-o pe soția patronului și ar fi strigat 
„la toate aceste nu-i decât un leac. Să îl împușc pe 
rege!”. Semne clare de nebunie! Ventura, în loc să 
îl calmeze, îi ține isonul și îi propune să meargă 
împreună la palatul Cotroceni... Ajunși acolo află 
că Regele nu este în București. Pe drumul de 
întoarcere, Ventura îl duce pe Eminescu la băile 
publice Mitrașevski, îl lasă într-una din camere și 
apoi alertează Poliția că un nebun s-a închis în baia 
publică. Îi cheamă la fața locului pe alți doi 
membri ai Societății Carpați, Siderescu și 
Ocășeanu. Ca un făcut, cei doi au cu ei o cămașă de 
forță. Intră în baie, îl imobilizează pe Eminescu și 
spre orele 19 îl duc la stabilimentul Șuțu, unde 
avea deja rezervat un loc de cu noaptea în cap. 

Scena cu pistolul de la Capșa și declarația 
lui Eminescu că îl va omorî pe Rege sunt piesele de 
rezistență ale tezei nebuniei sale. Ele sunt relatate 
însă doar de o singură persoană, Grigore Ventura, 
care va povesti acest episod în stânga și dreapta, 
dar va ezita să scrie totuși despre el, deși era ziarist. 
Scena va fi consemnată de-abia în octombrie 1911 
de Al. Ciurcu într-un articol apărut în Adevărul, 
„Eminescu, din amintirile mele”. Povestea lui 
Grigore Ventura nu stă însă deloc în picioare din 
mai multe motive. În primul rând, Ventura susține 
că a asistat la toate evenimentele din acea zi. Fiind 
principalul martor, ar fi trebuit să apară în procesul 
verbal încheiat de Poliție, ori numele său nu apare 
deloc. Ventura susține că el este cel care a alertat 
Poliția, ori în procesul verbal este consemnat că 
poliția a fost sesizată de domnii Ocășeanu și 
Siderescu. Aceștia dau însă detalii pe care nu 
aveau cum să le cunoască, întrucât nu fuseseră 
prezenți la fața locului. Ceea ce arată că cineva îi 
informase. Acesta nu poate fi decât Ventura, care a 
avut rolul de a-l intercepta pe Eminescu și a face în 
așa fel încât acesta să poată fi luat pe sus dintr-un 
loc izolat și dus la psihiatrie, în condițiile în care 
primul plan imaginat de Maiorescu căzuse. 
Ventura a imaginat apoi și a răspândit povestea cu 
pistolul pentru a crea impresia că Eminescu era 
nebun și a justifica astfel internarea. Celălalt 

martor al acestei scene, doamna Vautier, soția 
patronului de la Capșa, despre care Ventura spune 
că a fost persoana amenințată cu pistolul de 
Eminescu, nu menționează în memoriile sale, 
publicate la Paris în 1909, absolut nimic despre 
această scenă, care, dacă ar fi avut loc, ar fi trebuit 
să o fi marcat profund. Eminescu declară că vrea 
să îl împuște pe Rege, ori era puțin probabil ca el, 
în calitate de ziarist să nu știe că Regele era plecat 
de câteva zile la Sinaia. În procesul verbal 
întocmit de Poliție nu se amintește nimic de vreo 
armă, ci doar că „Eminescu a venit singur la Băile 
Mitrașevschi, și fiind atins de alienație mintală s-a 
încuiat singur pe dinăuntru și a refuzat să 
deschidă”.     

La locul faptei ajung, Simțion, Siderescu 
si Ocășeanu de la Societatea Carpații, care aveau 
încă de dimineață misiune de la Maiorescu să îl 
ducă la casa de nebuni a doctorului Șuțu. Aceștia 
intră în baia unde Eminescu se află în apă, 
dezbrăcat.  Eminescu le cere să iasă.  Î l 
imobilizează și îi pun cămașa de forță. Între timp, 
Poliția îi perchiziționează locuința, îi ridică 
bunurile, îi umblă prin hârtii și manuscrise, 
sperând să descopere ceva compromițător. Totul 
se petrece cu complicitatea soției lui Slavici.    

Poliția nu va deschide o anchetă, așa cum 
proceda de obicei și cerea legea. Omiterea lui 
Ventura din procesul verbal al Poliției nu este 
întâmplătoare. Varianta că Eminescu a venit 
singur și s-a închis în baie era mai credibilă pentru 
teza nebuniei, decât cea în care era adus de Ventura 
și care ar fi putut atrage suspiciuni.                            

Este omorât lent prin otrăvire cu 
mercur de la Băile Mitrașevschi 

Eminescu este dus direct în stabilimentul 
doctorului Șuțu, unde tratamentul aplicat îl 
transformă într-o legumă. Niciun alt bolnav nu 
mai este acceptat pentru internare în acea 
perioadă, chipurile pentru a nu-i deranja liniștea 
lui Eminescu. Fiica lui Titu Maiorescu, Livia, îi 
scrie lui I. E. Torouțiu despre modul în care era 
tratat Eminescu la Șuțu în următorii termeni: „Aș 
vrea să vă spun că toți domnii care cercetează 
mintea lui Eminescu au un mare cusur: ils 
cherchent midi à 14 heures” (caută miezul zilei la 
ora 14).  

În noiembrie 1883, la insistențele unor 
prieteni, printre care Emilia Humpel, Eminescu 
este transferat într-un sanatoriu din Viena. Titu 
Maiorescu, care știa cel mai bine că Eminescu nu 
este nebun și medicii din Viena își vor da ușor 
seama de aceasta, se opune la început vehement. 
În cele din urmă cedează, gândindu-se că este mult 
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mai important să îl țină pe Eminescu departe de 
țară. Eminescu știa foarte bine ce i se înscenase și 
odată reîntors în țară a făcut chiar eforturi pentru o 
campanie de presă în favoarea sa. Privit însă ca un 
nebun, nimeni nu i-a acordat dreptul la replică. 
Într-o scrisoare adresată în ianuarie 1887 lui 
Gheorghe Panu el scrie: „S-a răspândit prin ziare 
știrea că aș fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri, 
lipsite de orice fundament, sunt răspândite poate 
cu rea credință, încât și dl. C. Mille, într-unul din 
articolele sale, a găsit motiv de-a vorbi de boala 
mea pretinsă. Te rog a spune tuturor că se află în 
deplină eroare și că afară de suferința mea de 
picioare, nu am absolut nimic. Un mic dementi 
(dezmințire) în organul (ziarul) dumitale n-ar 
strica…” 

Timp de mai bine de o lună, medicii 
austrieci nu reușesc să își dea seama deloc de ce 
boală suferă Eminescu. În decembrie, îl declară 
sănătos și recomandă externarea. Nimeni nu are 
însă interesul să îl readucă în țară, cu atât mai puțin 
Maiorescu. 

Medicul austriac, Obersteiner, îi cere în 
repetate rânduri să îl scoată pe Eminescu din 
spital, unde nu-și are locul printre bolnavii psihic. 
Fișele de observație medicală din timpul șederii în 
sanatoriul austriac dispar într-un mod misterios, 
pentru a nu distruge mitul nebuniei lui Eminescu.  

Tot Maiorescu aranjează ca Eminescu să 
plece în Italia, sub atenta supraveghere a unui om 
de încredere, chipurile „pentru a se reface”. La 
întoarcerea din Italia, Eminescu vrea să vină la 
București, dar Maiorescu face tot posibilul să îl 
țină departe de capitală. Toată munca sa, cărțile, 
notele de lectură, manuscrisele se află la 
București, la Maiorescu… Prin intermediul 
diverșilor prieteni, Eminescu îi cere în mod repetat 
acestuia să îi înapoieze „lada cu cărți”, fără de care 
ar fi trebuit să își reia toată munca de la zero… 
Maiorescu este de neînduplecat.  

Cum nu se cumințește, este trimis tot cu 
forța la ospiciul de pe lângă Mânăstirea Neamț. 
Eminescu, pe deplin lucid, i se plânge lui 
Gheorghe Bojeicu de la Cernăuți, că a fost 
„internat ca alienat, deși nu fusese”. Este 
sechestrat la Neamț din noiembrie 1886 până în 
aprilie 1887. Gardienii aruncă pe el găleți de apă 
rece și îl bat cu funia udă pentru a-l „calma”.  
Încearcă să fugă de mai multe ori și în cele din 
urmă reușește să obțină o mutare la Iași, sub 
îngrijirea doctorului Iszac. Acesta este cel care îi 
va pune un diagnostic abracadabrant, preluat apoi 
de istorie: „sifilis congenital matern cu paralizie 
generală progresivă”. Diagnosticul conținea însă 

un mesaj important: Eminescu trebuia să fie 
paralizat, Eminescu trebuia să fie anihilat, trebuia 
oprit din a mai publica în ziarele vremii. 
Asasinarea civilă a lui Eminescu din 1883 va fi 
completată de experimentele doctorului Iszac, 
care visa să scrie o lucrare despre cazul Eminescu, 
cu care să intre în analele medicinii. Contrar 
tuturor preceptelor medicale ale vremii, care 
arătau că mercurul este toxic și total contraindicat 
în tratarea sifilisului, doctorul Iszac îi va 
administra doze uriașe de mercur, de 4 până la 7 
grame. Un alt psihiatru din București, Panait 
Zosin, care nu îl consultase vreodată pe Eminescu 
și cunoștea cazul doar din corespondența cu sora 
lui, Harieta, preia diagnosticul lui Iszac și chiar îl 
completează cu următoarele reflecții: „ca psihopat 
ereditar, el ar fi petrecut încă nopți albe, ar fi făcut 
orgii, ar fi mistuit narcotice și excitante (n.n. în 
condițiile în care se știe că Eminescu era un 
adversar declarat al narcoticelor). Un psihopat 
alcoolic și sifilitic, el a ajuns să aibe perioade de 
furie, de inconștiență, de prozaică întunecare a 
activității psihice.”   

De-abia în 1888, Veronica Micle reușește 
să îl smulgă din mâinile doctorului Iszac și să îl 
aducă, în sfârșit, la București. Aici reîncepe să 
publice, și în urma unui articol împotriva 
guvernului, apărut în România liberă, este internat 
cu forța tot la dr. Șuțu, unde va și muri. La moartea 
sa, produsă din câte s-a spus, de o lovitură la cap cu 
o piatră, celebrul doctor G. Marinescu nu 
realizează, după autopsie, analiza microscopică a 
creierului, care ar fi dovedit că Eminescu nu 
suferea de sifilis. După o examinare superficială, 
aruncă pur și simplu la gunoi creierul lui 
Eminescu, pe motiv că intrase în putrefacție. Este 
totuși nevoit să consemneze că a fost frapat de 
mărimea acestui creier. Pe actul său de deces, nu 
apare semnătura niciunui prieten sau membru al 
familiei, ci doar amprentele digitale a doi martori 
analfabeți din personalul spitalului.     

Eminescu a fost etichetat drept nebun, 
sifilitic, alcoolic, pericol public, atentator la 
adresa regelui, reacționar, paseist, antisemit, 
xenofob, naționalist șovin etc. De ce toate aceste 
apelative? De ce publicistica lui a fost mereu 
trecută sub tăcere, interzisă, cenzurată? De ce în 
memoria românilor Eminescu a fost impus doar ca 
poet, în timp ce principala sa activitate a fost cea 
de ziarist?         

Din cele 16 volume ale Operei sale, editate 
sub îngrijirea lui Perpessicius după manuscrisele 
originale, cinci conțin poezii și altele cinci, 
articolele publicate de el în perioada 1870-1883 și 
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1888-1889. Deși majoritatea articolelor au fost 
scrise înainte de așa-zisa declanșare a nebuniei, 
mulți susțin și astăzi că ele nu merită să fie citite, 
întrucât „sunt rodul unei minți atacate de boală, în 
căutarea unei bucăți de pâine”. „Eminescu n-a 
ajuns să marcheze politica națională, deși este 
întemeietorul doctrinei naționale moderne” scrie 
Theodor Codreanu în „Dubla sacrificare a lui 
Eminescu”. „Dimpotrivă, opera sa a fost cu grijă 
separată de structurile de profunzime ale politicii 
naționale, opera lui publicistică fiind interzisă 
total, după al doilea război mondial. Efectele sunt 
vizibile și astăzi. Așa-zisul cult Eminescu este o 
dimensiune ad-hoc confecționată, pentru a preveni 
și a face ineficient un veritabil cult Eminescu. Prin 
numita diversiune se creează impresia (pe care cei 
naivi o iau ca atare) că eminescianismul este un 
element nefast, inamicul public numărul unul al 
democrației și al statului român.”

Nu întâmplător, Gh. Grigurcu, unul din 
mercenarii curentului antieminescian asimila 
cultul pentru poetul național cu acela al lui 
Ceaușescu. În realitate, statul român nu a atins 
niciodată exigențele lui Eminescu, fiindcă nici nu 
și-a propus aceasta vreodată, deși marii gânditori 
au pledat statornic pentru asimilarea organică a 
eminescianismului ca temei al ființei noastre 
naționale. ”Au existat tentative ca Eminescu să fie 
înrolat în masonerie. Fără succes. Eminescu lucra 
însă la crearea unei organizații românești și pro-
românești, numită Societatea Matei Basarab și 
aflată în afara controlului și influențelor 
francmasoneriei, care masonerie se afla și atunci în 
slujba unor interese supranaționale.” „O 
organizare între români”, scria el. „Pretutindea 
oameni care să ție registru de tot sufletul românesc. 
Cel slab trebuie încurajat și lăudat pentru ca să 
devie bun. Să se simtă că Societatea Matei Basarab 
reprezintă o putere enormă. Ținta? Unirea tuturor 
românilor, emanciparea economică și intelectuală 
a întregului popor românesc.” 

Încă din 1874, el îi scria lui Maiorescu că 
„aprofundarea studiului filozofilor germani m-a 
făcut să mă orientez către elaborarea unei filosofii 
practice, vizând scoaterea României din 
subistorie. Interesul practic pentru patria noastră ar 
consta cred în înlăturarea oricărei îndreptățiri 
pentru importul necritic de instituții străine.” 

Eminescu nu renunțase la acest plan nici în ultimii 
săi ani. Alexandru Vlahuță povestea cum, 
vizitându-l la sanatoriul doctorului Șuțu, 
Eminescu i-a povestit „despre un plan al lui de 
reorganizare socială, la care se gândește de mult, o 
lucrare colosală.” Gheorghe Panu povestește în 
„Amintiri de la Junimea” de un sfat pe care 
Eminescu i l-a dat: „Panule, știi tu că în lumea asta 
nu este nimic mai interesant decât istoria poporului 
nostru, trecutul lui…. Tot, tot este un șir 
neîntrerupt de martiri.” Eminescu a fost unul 
dintre ei. 

„Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-
nmormântare, 
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare... 
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, 
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. 
Ba să vezi... posteritatea este încă și mai 
dreaptă. 

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te 
admire? 
Ei vor aplauda desigur biografia subțire
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru 
mare, 
C-ai fost om cum sunt și dânșii... Măgulit e 
fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Și prostatecele 
nări
Și le umflă orișicine în savante adunări
Când de tine se vorbește. S-a-nțeles de mai 
nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte. 
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege, 
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înțelege... 
Dar afară de acestea, vor căta vieții tale
Să-i găsească pete multe, răutăți și mici 
scandale-
Astea toate te apropie de dânșii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina, 
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai 
gândit.”

 (Mihai Eminescu, Scrisoarea I, 1881)
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Ioan	Maniu	–	un	promotor	al	luptei	naționale	
pentru	emanciparea	românilor

   rintre documentele deosebit de 
prețioase păstrate de Muzeul Județean Satu Mare 
se numără și 64 de scrisori trimise de diferite 
personalități din Transilvania lui Alimpiu 
Barbuloviciu, vicar greco-catolic al Silvaniei 
între 1873-1913. Acesta era născut în localitatea 
Chilioara din Sălaj în anul 1843. Studiile și le-a 
făcut la Șimleu, Cluj, Tirnavia și Budapesta. În 
anul 1858 a fost dispus preot în Ortelec, în 1859 
în Bocșa (jud. Cluj), unde deja în 1860 devine 
protopop, la doar 26 de ani. În anul 1873 este 
numit de episcopul Mihail Pavel, cu care va 
păstra o legătură strânsă, vicar al Silvaniei, cu 
sediul la Șimleu.

Abia în 14 mai 1874 s-a stabilit la Șimleu 
și aceasta s-a întâmplat din cauza stării 
deplorabile în care se găseau casele și acareturile 
parohiale din Șimleu. Printre corespondenții lui 
s-au numărat mari personalități românești 
transilvănene: George Barițiu, dr. Vasile Lucaciu, 
Dr. Ioan Rațiu, dr. George Pop de Băsești, Ioan 
Micu Moldovan, Alexandru Sterca – Șuluțiu, 
episcopii Mihail Pavel, Ioan Szabo și alții.

În cele ce urmează ne vom ocupa de cele 6 
scrisori pe care Ioan Maniu le-a adresat lui 
Alimpiu Barbulovici, acestea fiind doar o mică 
parte din corespondența dintre cei doi.

Ioan Maniu, tatăl marelui om politic Iuliu 
Maniu, a avut o viață extrem de grea, dar în 
același timp plină de succese. S-a născut la 10 
septembrie 1833, în localitatea Bădăcin. Tatăl 
său, Teodor Maniu, era descendent dintr-o 
familie nobiliară, cu diplomă de la Leopold I, din 
15 martie 1700, primită pentru merite militare. 
Mama lui, Ileana, era sora marelui Simion 
Bărnuțiu. Din păcate, Ioan Maniu rămâne fără 
ambii părinți (în 1835 moare tatăl, iar în 1853 
mama). Studiile și le face și datorită sprijinului 
avut din partea unchiului său, Simion Bărnuțiu, 
care l-a ajutat până la obținerea doctoratului în 
drept. Trebuie menționat că a fost student atât la 
Budapesta cât și la Viena, doctoratul luându-l la 
Budapesta, în anul1861. Din anul următor, 1862, 
ocupă postul de asesor la Tribunalul Comitatului 
Crasna, luându-și în anul 1863 și cezura de 
avocat. Este numit judecător la Tribunalul din 
Șimleu, iar în 1876 a fost transferat la Zalău, unde 
a funcționat până în anul 1891 când s-a pensionat. 
După pensionare, s-a retras la Bădăcin, fiind ales 
jurisconsult și avocat al Institulului de credit și 
economii „Silvania”. Ioan Maniu a moștenit 
Dealul Țarinei de la părinții lui, unde, în anul 
1890, a construit o casă de vară, în care a și murit. 
După pensionare, a fost multă vreme bolnav și nu 
putea să se ocupe prea mult de treburile 
gospodărești. Numărul mare de copii și nepoți pe 
care îi întreținea la școală, la care s-au mai 
adăugat și alți copii, l-au oprit să facă investiții 
importante la Bădăcin. Moare la 4 noiembrie 
1895, de o boală de rinichi de care suferea de mult 
timp. Simțindu-și sfârșitul a dorit să fie dus la 
Bădăcin, soția sa Clara l-a însoțit și în brațele ei 
„Ionaș a trecut pragul cel mare”. Este 
înmormântat, din dorința proprie, la Bădăcin, la 
moșia strămoșească din Dealul Țarinei.

La un an de la moartea mentorului său, în 
1865, s-a căsătorit cu Clara Coroianu, fiica 
vicarului Demetriu Coroianu, fost preot și 
protopop în Craidorolț. Din căsătorie au rezultat 
următorii copii: Scipio (+8ani); Cassiu (27 iulie 
1867-1943), fost avocat, publicist şi profesor 
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universitar de drept la Cluj; Elena, măritată cu 
Ioan Pop, vicar foraneu la Năsăud; Iuliu; Sabina 
(+22ani); Ioan (+7luni); Cornelia, călugărită sub 
numele de sora Cecilia; Iulia (+9 luni) şi Emilia 

1(+8luni) .
 În anul 1876, printr-o scrisoare adresată 
prietenului său Ioan Micu Moldovan, își descrie 
familia numeroasă: „De când ai fost tu pre la noi, 
mi s-a înmulţit numărul pruncilor cu 2 fete. Am 
aşiadară 3 feciori şi 3 fete. Cel mai mare e de 10 
ani acum, şi va intra în prima clasă gimnazială; va 
continua la moşiul său în Gherla, căci şi acolo 
este gimnaziu inferior bunişor. El se poartă foarte 
bine, are şi talent şi voinţă de a învăţa şi a şti. A 
studiat a 4-a normală aici în Zalău. Din studiile 
cele mai momentoase are tot kitüno, [eminente] 
din 3 jéles [f. bine] şi din scrisoare jó [bine]. 
Fetuţa ce mai mărişoară e de 8 ani, care asemine 
învaţă foarte bine. Pruncul ce urmează după 
această fată e de 6 ani şi 4 luni. L-a cam învăţat 
mumă-sa de vreo 3 ani încoace şi acum începe a 
ceti şi scrie binişor. Acum în septembre va începe 
a umbla la şcoală. Cei ce urmează-s mai mici: 4 
ani şi 8 luni, 3 ani şi apoi cea mai mică 1 an şi 4 
luni. Tu vezi dară că în astă privinţă Dzeu şi-a 
tramis darul şi binecuvântarea sa preste mine. 
Numai dacă mi-ar da şi viaţă lungă ca să-i potiu 
creşte. Mă mângâiu cu aceea că se vede la toţi un 
natural bun, ascultătoriu şi pricepere destulă după 

 2a lor etate” . Pe cei doi copii, Cassius și Iuliu, i-a 
educat pentru a fi cât mai folositori cauzei 
emancipării naționale. 

Socrul său, Demetriu Coroianu, era 
născut în anul 1814 și a fost căsătorit cu o nepoată 
a lui Grigore Pop, protopopul din Craidorolț, de 
la care va prelua această funcție, pe care o va 
exercita între anii 1843-1852, când este numit 
vicar al Silvaniei. Demetriu Coroianu a avut patru 
copii: Iuliu Coroianu – avocat, memorandist, 
născut în anul 1847 în Craidorolț, Sabin – născut 
la 2 august 1859 în Șimleu Silvaniei, preot din 
anul 1884, ajungând prin anul 1911 preot-
protopop în Botiz, lângă Satu Mare, decedând în 
luna februarie 1914 la numai 56 de ani, Clara 
Coroianu – născută în 1842 în Bobota, soția lui 
Ioan Maniu, și Lucreția Coroianu – căsătorită cu 
preotul Ioan Erdelyi, fost teolog la Viena, născut 
la Bágamer (Ungaria), o parohie mică, 
românească pe atunci, care număra circa 500 de 
suflete. A ajuns preot la Tătărești, în județul Satu 
Mare. 

Lucreția și Ioan Erdelyi au avut mai mulți 
copii, oameni de seamă în viața politică a 
Transilvaniei. Astfel, dr. Ioan Erdelyi, născut în 
anul 1863, a fost avocat în Budapesta, iar între 
anii 1918-1919 ministru plenipotențiar al 
Consiliului Dirigent Român în capitala Ungariei. 
A murit în anul 1929. Dr. Traian Erdelyi a fost 
primul primpretor român în Satu Mare, începând 
cu anul 1919. A decedat în anul 1932. Cornelia 
Erdelyi a fost directoarea internatului Școlii 
Normale din Șimleu Silvaniei. Romul Erdelyi a 
fost profesor de religie la Liceul „Simion 
Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei și preot în Cehei, 
județul Sălaj.

Faptul că preotul Ioan Erdelyi a fost un 
tată exemplar pentru cei patru copii ai săi reiese și 
din însemnarea pe care unul dintre ei a făcut-o în 
Matricula morților din parohia Tătăreşti în anul 
1898: „Scumpul, bunul și neuitatul nost tată 
iubitoriu, fie-i țărâna ușoară și memoria lui în 
etern binecuvântată. Amin”. Mai amintim că, 
cercetând matricola botezaților, am mai întâlnit 
doi frați Erdelyi care au murit la vârste fragede: 
Sever Crăciun, născut la 25 decembrie 1874 și 
mort în septembrie 1894 și Patriciu Erdelyi, 
născut în 5 martie 1886 și mort după câteva 
săptămâni.

Fragment din Matricula morților 
din parohia Tătăreşti în anul 1898
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Un ultim episod pe care mai dorim să-l 
relatăm în legătură cu familia Erdelyi s-a petrecut 
în luna februarie 1919, când Sătmarul a rămas în 
afara zonei aflate sub controlul Consiliului 
Dirigent Român care preluase administrația și 
conducerea Transilvaniei după 1 Decembrie 
1918. Orașul se zbătea în lipsuri de tot felul, astfel 
că s-a hotărât trimiterea unei delegații la Sibiu 
care să trateze cu Consiliul Dirigent procurarea 
unor mărfuri de primă necesitate: cărbune, sare, 
sodă caustică etc.

Delegația sătmăreană era compusă din 
următoarele persoane: dr. Marko Kálman, 
directorul Uzinei Electrice și 4 membri ai 
Consiliului Național Român Comitatens Satu 
Mare: dr. Ilie Carol Barbul, dr. Andrei Doboși, 
dr.Traian Erdélyi și Nicolae Barbul de la Baia 
Mare, comisarul organizării din Consiliu. Ei au 
călătorit cu trenul până la Sibiu în niște condiții 
îngrozitoare, trenul era fără căldură, lumină, fără 
geamuri și era supraaglomerat. Delegația a stat 8 
zile la Sibiu și a predat un memoriu lui Romul 
Boilă, ministrul aprovizionării, în care se descria 
situația dezastruoasă în care se afla comerțul și 
economia sătmăreană din cauza lipsei produselor 
de primă necesitate, cărbune pentru Uzina 
Electrică și morile cu aburi și sodă, sare, petrol, 
chibrituri pentru alimentația publică. Ministrul 
Boilă a aprobat cererile delegației, astfel că, în 
cursul lunii februarie 1919, urmau să fie trimise în 
Sătmar: 40 chintale de cărbuni, din care 30 
livrabile imediat, 5 vagoane de sare, petrol și sodă 
caustică. Se mai promitea și livrarea unor cantități 
de piele, talpă, postav, toate la schimb cu cereale 
care existau în cantități destul de mari în Sătmar.

Márko Kálman punea reușita acestei 
acțiuni pe seama delegației Consiliului Român 
Comitatens Satu Mare și mai ales a lui Traian 
Erdelyi care avea puternice relații de rudenie cu 
membri guvernului de la Sibiu! Ce nu știa bietul  
Márko era faptul că Traian Erdelyi era verișor 
primar cu dr. Iuliu Maniu, președintele 
Consiliului Dirigent Român!

Revenind la Ioan Maniu, vom remarca că 
a fost o personalitate extrem de puternică, dar 
care, din păcate, este puțin cunoscută. Au apărut 
puține articole care pun în evidență omul deosebit 
care a fost Ioan Maniu. S-a publicat până acum 
corespondenţa lui cu Simion Bărnuţiu,(în anul 
1929), cu Ioan Micu Moldovan, coleg de şcoală şi 
prieten o viaţă. Din corespondenţa cu Ioan Micu 
Moldovan s-au păstrat aproximativ 60 de scrisori 

trimise de Ioan Maniu şi care astăzi se află la 
Biblioteca Academiei din Cluj Napoca.

Ne-au atras atenţia în special trei scrisori 
care ne ajută să lămurim câteva probleme care au 
legătură şi cu meleagurile sătmărene.

În primul rând, trebuie menţionată 
scrisoarea din 8 octombrie 1865, în care, 
descr i ind s i tuaţ ia  pol i t ică  a  românilor 
transilvăneni, scria aceste cuvinte memorabile: 
„… națiunea română are lipsă de a pretinde și nu a 
cerși; națiunea română e în pozițiunea unui 
creditor față de debitorul care nu vrea s-o 
plătească. Națiunea română trebuie să pretindă tot 
aceea cu cât ni e datoare națiunea ungurească și 

3regimul austriac ”.
A doua scrisoare pe care o menționăm 

datează din 11 mai 1866 și face referire la studiile 
lui Bărnuțiu de la liceul piarist de la Carei, aflând 
pentru prima dată și notele lui Simion Bărnuţiu 
obţinute în anii de studii: „… a început a fi 
principist în 1820 toamna şi a finit poezia în 1825 
iulie. Nu a repeţit nici una clasă. Ma, puţine 
obiepte sunt dein cari nu e primul eminente (după 
datina de atunci), tot prima, secund unele; tare 
puţine tertius eminens. După ce a absolvit poezia 
în Carei, ştiu desigur că a mers la Blasiu şi încă în 

4etate de 17 ani” .
Menţionăm că astăzi catalogul din 

perioada 1820-1830 este dispărut din arhiva 
liceului şi sunt slabe speranţe să mai fie găsit 
vreodată.

O altă scrisoare extrem de importantă este 
cea trimisă din Şimleu lui Ioan Micu Moldovan în 
11 aprilie 1869, în care vorbeşte despre soarta 
crudă a lui Petru Bran, aflat pe atunci într-un 
război fără sorţi de izbândă cu comunitatea greco-
catolică din Sătmar, dar şi cu episcopia 
Gherlei:„În termini scurţi e că românii cu rutenii, 
având  aceeaş i  b i ser ică  ş i  comuni ta te 
besericească, au tot acelaşi popă. Românii vreau 
să rămână români şi încă, după o activitate 
frumoasă de mai mulţi ani a lui Branu, români 
adevăraţi. Rutenii însă, nu vreau să rămână 
ruteni, ci unguri! şi vreau să facă şi pre români 
unguri. Branu le-a fost împiedică mare şi spin în 
ochi. A vrut dară a-l arunca afară pre Branu. De 
ani se luptă pentru aceasta şi nu le-au mers că nu 
au cauze. Ei însă nu se odigniră până nu duse pre 
Gulovich de comisariu investigatoriu la Satu 
Mare. Acesta 3 săptămâni tot a complotat cu 
rutenii săi şi tot nu au potut face nemica. În urmă, 
compărează cam la vreo 90 inşi cu două mărturii 
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de la oraşiu înaintea parochului şi se insinuă că 
vreau a trece la neunire la episcopul de la Arad. 
Nu a trebuit alta ce, căci Gulovich îndată 
telegrafează la Gherla şi de aici vine telegramul 
următoriu: „Bejelentett ügyveszély miatt Brán 
hivatalátol felfügesztetik, 48, ora alatt sceréljen 
kivel népünk is megelégszik, miröl népünü 
irásban nyilatkozék 48 ora után lelkészet 
megürült, papilakból arounal Eöltözék ki Barna 
fungáljon toválbbi rendelésig. (Pentru pericolul 
anunţat se suspendă din funcţie în timp de 48 de 
ore preotul Bran care trebuie să se mute din casa 
parohială. Tot în 48 de ore se va anunţa 
indentitatea preotului înlocuitor după prealabila 
noastră aprobare. Preotul Barna rămâne în 
funcţie până la o nouă dispoziţiune).

Aşiadară, preotul cel bun, morale, învăţat 
şi naţionalist zelos, preotul acela care în toată 
privinţa e un om pre care când îl cunoşti mai de 
aproape debe să te închini, e destituit din oficiul 
său şi pus pre uliţă spre batjocura lumei şi spre 
triumful magiarismului. Mă doare sufletul Ioane 
de această faptă, pentru că Branu are atâtea 
merite pentru beserică şi naţiune, cât niciunul 
altul în dieceze, cugetând locul şi înpregiurările 
întru cari el a fost, aceea tărie de suflet e rară ce o 
are omul acesta. Ştiinţa lui, în toată privinţa, mă 
face să zic că în dieceza noastră nu sunt nici doi 
oameni carii să poată emula cu el. El e filosof, 
istoric, orator şi poet, om universale, dară apoi 
inima lui cea nobilă şi umană? Toate în zădar!! 
căci înţelepciunea şi fanatismul iubitului vostru 

 5părinte e mai mare şi mai puternică.”
 Revenind la cele șase scrisori aflate în 
posesia Muzeului Județean Satu Mare, ele ne 
prezintă informații prețioase despre două 
personalități cu un impact mare în partea de nord-
vest a Transilvaniei. În primul rând, putem să 
remarcăm patriotismul extraordinar al lui Ioan 
Maniu, care s-a implicat în toate acțiunile care ar 
fi putut îmbunătăți situația românilor. Astfel, în 
scrisoarea din 24 decembrie 1872, expediată din 
Zalău lui Alimpiu Barbuloviciu, își exprima 
speranța că un număr cât mai mare de români vor 
participa la adunarea menită să aleagă oficialii 
comitatului Crasna: „...ar fi foarte de lipsă să se 
afle aici pre atunci toți cei care-și cunosc 
datorința.”
 Scrisoarea din 15 noiembrie 1873 este o 
pledoarie a lui Maniu pentru ca Barbuloviciu, 
care întârzia cu mutarea la Șimleu Silvaniei, să 

lase deoparte orice alte interese și să vină în 
mijlocul populației românești din Sălaj: „Tu 
trebuie să fii un foculariu în mijlocul nostru...Noi 
aici avem sute de interese și politice și naționale, 
ca numaidecât să te afli în mijlocul nostru și să te 
pui în pozițiune de a drege și conduce trebile așa 
precum se cuvine unui cap. Lași tu deoparte 
aceste interese politice-naționale pentru nescari 
comodități temporare?”
 Următoarea scrisoare datează din 17 
ianuarie 1874 și înfățișează un episod trist din 
viața familiei Maniu, care a pierdut un copil în 
acea perioadă: „Spune stimatei tale soții cele mai 
cordiale salutări atât din parte-mi cât și din partea 
soției mele. Spune-i că soția mea așteaptă cu 
multă sete momentul când se vor vedea ca să nu se 
mai despărțească, ci să rămână pentru totdeauna 
laolaltă și amice și consolatoare unei alteia în 
greutățile și sarcinile ce le suferă omul în viaţa 
asta, mai mult plină de dureri decât de fericire, că 
soţia mea e suferindă şi acum mai de 2 săptămâni, 
şi tot o pomeneşte pre iubita ta soţie, că se supără 
mult pentru pierderea pruncului, e neconsolabilă 
cu atât mai vârtos că acum e tot singură acasă, 
depărtându-se tată-său de aici.”
 Scrisoarea din 19 ianuarie 1874 ne 
înfățișează greutățile materiale cu care era 
confruntat Ioan Maniu, care era nevoit să 
împrumute bani de la Barbuloviciu ca să-și poată 
plăti datoriile.
 Din scrisoarea din 14 august 1876 rezultă 
în mod clar că Ioan Maniu, împreună cu familia, 
erau vizitatori frecvenți la familia preotului 
Erdelyi din Tătărești, cumnatul său. În același 
timp, reiese că trăia modest din leafa pe care o 
primea de la stat și fără bani nu putea pleca la 
drum.
 Ultima scrisoare, datând din 16 februarie 
1877, arată implicarea lui Maniu în treburile 
publice. În acel an, magistratul din Șimleu a pus 
niște dări sporite pe credincioșii greco-catolici 
din Șimleu în favoarea școalei comunale din oraș. 
Maniu îl sfătuiește pe Barbuloviciu să apeleze la 
Ministerul Învățământului pentru anularea 
hotărârii magistratului în caz că acesta nu se va 
lăsa convins cu argumentele legale.  
 În anexă vom publica scrisorile integral 
pentru ca publicul cititor să-şi formeze o opinie 
reală despre soarta intelectualilor români din a 
doua jumătate  a  secolului  a l  XIX-lea, 
intelectualitate pusă în serviciul poporului român.
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I
Zelau 24.12.1872

Frate Alimpie,

 În zilele trecute când a fost vorba despre preparațiunile noastre la viitoarea alegere, a fost luat I. 
V. Popp sarcina pre sine că te va înștiința despre cele de lipsă; el precum mi-a spus a și împlinit  datorința 
sa, poți cugeta dară că ce mirare m-a cuprins când înțelesei de la o persoană stimată că tu nu ai știre 
despre cele făcute, după cum ai și scris tu; de făcut nu s-a făcut nimic încă, așa dară trebuie să se facă, ce 
se va face o vom ști când vom ține conferință în 26/12 seara am să te înștiințez numai atâta de cumva I. V. 
Pop nu te-a înștiințat că alegerile vor ține și trei zile, deci dispune așa acasă că poate trei zile veți rămâne 
pe aici; tu vei trebui să-ți trimiți ocasiunea (căruța n.n.) acasă, căci aici nu va putea fi atâta timp, pre o 
noapte însă i-am căpătat eu la un vecin loc, fânul va fi la mine. Pop Teodor din Ortelec nu are grajd căci a 
ars ieri dimineață. Așa dară trage cu căruța numai la mine unde vei fi și în cortelu (gazdă n.n).
 Îți trimit lista membrilor din comitatul Crasnei și dându-ți-se ocaziune miercuri în 26 ante de 
miazăzi fă dispozițiune ca membrii să vină, câți nu vor putea veni pre 26 seara, să vină pre a 27 negreșit, 
care nu va putea veni atunci, vină și în 28, căci atunci va fi mai mare lipsă de ei. În toată întâmplarea va fi 
bine să vină măcar pre 9 ore a zilei 27/12, căci atunci se vor efeptui (înfăptui n.n.) alegerile celor mai 
cardinali (importanți n.n) oficiali, dealtmintrelea membrii români sunt toți chemați pre 26/12 seara la o 
conferință, cum că această conferință e de lipsă foarte, oricine poate pricepe, pentru aceea ar fi foarte de 
lipsă să se afle aici pre atunci toți cei care-și cunosc datorința.
 Fii bun te rog foarte adă și banii cu tine și să facem computul (socoteala n.n.) cu vinul, căci am 
foarte mare lipsă de bani, vreau să mă asegneze (amendeze) pentru porție de nu o voi plăti până în ultima 
lunei curente. 
 Poftindu-ți tot binele și sărutând mâna prețuitei tale soții rămân al tău sincer amic

 Ioan Maniu
P.S. Chiar acum spune și fratele V. Pop că a aflat un grajd mai bun pentru caii tăi.

Idem
Muzeul Județean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr. 13.800/30.754 MO,  2 file

II
Șimleu, 15 noiembrie 1873

Iubite amice Alimpie!

 Să fiu escuzat că la prețuita ta epistolă în care mă provoci să stăruesc pentru restaurarea 
edificiilor parohiale numai acum vin a-ți răspunde. Am fost ocupat mult timp cu culesul viilor și cu 
așezarea fruptului lor, după aceea cu alte lucruri oficioase urginte și rămase în restanță cât timp am 
absentat de la oficiu. 
 Parohia Șimleului e ca și turma fără păstor, când cauți împrejur nu vezi pre nimeni, nici pre 
economul, nici pre curatorul bisericii, unul e ocupat cu ospătăria (restaurantul n.n.) sa, celulalt cu 
economia sa și grija lor cea mai mică e a-și aduce aminte de binele parohiei. Pre zi ce merge edificiile 
parohiei se ruinează tot mai tare, așa cât la primăvară nici cu două prețiuiri nu se vor putea repara. Lor 
nici în minte nu le vine că acum să se apuce de ele. Pre primăvară nu va mai fi nici gard, nici grânar, nici 
grajd și nici niica, ce e lemn tot îl fură, ce e lut tot se sfarmă, pe primăvară va râmâne numai casa singură, 
în care desigur că nu vei mai putea locui, căci și aceea va fi numai o ruină, deci frate și amice, stă numai 
în interesul tău ca numai decât să vii, adică să te muți aici, și în interesul public. 
 În cea dintâi epistolă ți-am fost sincer, că ți-am spus cu ce-ai a te lupta, vreau să fiu și acum sincer 
ca totdeauna și-ți spun, că dacă tu ai avut și mai ai și acum intențiune serioasă de a fi în mijlocul nostru – 
ce eu și toți românii bravi din inimă doresc – nu întârzia cu mutarea, că ci te asigur până când nu vei veni 
tu aici de tot lucrulu se va alege nimica. Stă în interesu tău a sacrifica din comoditatea pre câtva timp, ba 
chiar a face și sacrificii materiale, fără acestea nu ajunge la nimica, nu te retrage de la acestea, căci adu-ți 
aminte tu ești om tânăr, în putere, ai viața de la care după dignitatea (demnitatea n.n.) în care ești, 
publicul sălăjean așteaptă mult. Tu trebuie să fii un foculariu (far n.n.) în mijlocul nostru.
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 Dacă tu vei aștepta ani întregi cu venirea ta aici, apoi e pace de toată reputațiunea ta aici, lumea 
va zice că e mai întâi comoditatea ta, ca conducerea (sic!) clerului și poporului din Sălaj. Noi aici avem 
sute de interese și politice naționale, ca numai decât să te afli în mijlocul nostrum și să te pui în pozițiune 
de a direge (drege n.n.) și conduce trebile așa precum se cuvine unui cap. Lași tu deoparte aceste 
interese politice-naționale pentru nescari comodități temporare?Atunci e demn pentru atâtea principia 
salutare, câștigate cu multă sudoare, e demn pentru cunoștințele frumoase despre virtute și obligamente 
față de binele public? Crede-mi frate, nu e timp de ezitat, dacă ai avut tu curaj și destulă rezoluțiune a 
primi acest oficiu, după cele comunicate de mine la epistola ta din vară, atunci tu trebuie să aibi și acum 
destulă bărbăție de a te lupta cu neajunsele ce le esperezi în această parohie, căci cum zisei mai sus, tu-ți 
pierzi toată reputațiunea ma (dar n.n) mai mult te faci de râs, pentrucă nu e totuna aceea când un paroh 
strămutat la altă parohie zice că nu se va duce până când poporenii nu vor face cele de lipsă, cu aceea 
când vicarul Sălajului e să se strămute, e mare diferența și în idea și conceptul publicului despre aceste 
două oficii, atunci când publicul e dedat a cunoaște în vicarul Sălajului una însemnătate politică, care 

6 7 8nici în episcopul nu o vede. Alpini , Suluțiu  și Coroianu , antecesorii tăi, au ridicat autoritatea 
vicariatului din Sălaj mai presus decât a unui episcope mic. Însușirile tale cele mai nobile îndreptățește 
publicul a aștepta să fii un demn succesor ai celor 3 vicari de renume în viața noastră atât ecleziastică, 

9cât și politico-națională. Crede-mi însă frate că cu (sic!) trăgănarea ta în Borșa , speranțele publicului se 
vor duce în fum, căci când vei veni tu aici vei afla ruina în parohie, ruină morală în spirite pre tot locul, 
așa cât nu va fi putere care acele să le reabiliteze!! Și vorbesc după experiențele câştigate din toate 
părțile. Cred că vorbesc unui om care mă pricepe. Tu frate trebuie să te dedai cu idea aceea că de aici 
înainte ești mai mult a causei publice decât al tău și familiei tale și față de această idee, nu e împiedicare 
la strămutarea ta aici, nici timpul de iernă, nici edificiile debile (slabe n.n.) a parohiei, nici alte 
împrejurări familiare ale tale.
 Așteptăm dară răspuns urgent că ce ți-e voia? Cum te-ai hotărât? Dară și până când te vei 
strămuta tu aici ar fi nesmințit de lipsă a veni în persoană aici cât mai curând ca să te mai uiți în dreapta și 

10în stânga și să-ți vezi de treabă, căci îți spun altmintre nu te vei putea ferici!
 Spun salutare sinceră din parte-mi și din partea soției mele preastimatei tale soții pre care ca și 
pe tine o așteptăm cu mult dor în mijlocul nostru, iar pre tine, sărutându-te frățește rămân al tău sincer și 
fidel amic.

Ion  Maniu

Muzeul Județean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr. 13.745/30.773

Șimleu  17/1.1874 s<til>n<ou>

III 
Iubite frate Alimpiu!

 Am primit cu multă bucurie epistola ta d<e> d<a>to 1/I 1874 s<til> n<ou> toate acele ce mi le-
ai cerut de la D<umne>zeu pre anul în care intrăm, ți le doresc din  adâncul inimei ție și mult prețuitei 
tale familii, îți doresc frate și amice îndestulire și fericire neconturbată de nimica și de cumva aceea în 
viața ta când și când prin niscari momente s-ar conturba îți urez de la Autotputernicul tăria sufletească 
destulă spre a ți-o putea iară reabilita.
 Conform comisiunei primite, am fost astăzi la perceptorat în cauza ridicării plății tale, am ernat 
(înfățișat n.n.) suma ce-ți compete până la finea lui Decembrie 1873 și adecvat acestei sume am și 
procurat timbrul recerut. Ce să vezi, când au fost să-mi numere banii, iar eu controvertat că nu e pus 
sigiliul vicarial pre cvitanție și mi-a refuzat plătirea lor, am urmat dară până la casa vicarială să văd de 
sigiliu, acesta însă nu se află acolo ci la Domnul administrator al Oficiului vicarial. Trebuie dară a mă 
odihni întru aceea că le voi trimite <cu> un curier la d<omnul>Vicașiu sau voi aștepta până ce va veni la 
Șimleu, când apoi să-l rog să-mi deie sigiliul pentru întrebuințarea lui spre acest scop, când se va putea 
întâmpla aceasta nu știu. Îți promit însă că mă voi năzui ca să se întâmple cât mai curând. 
 Domnul capelan a auzit despre aceea că noi umblăm se ridicăm salariul tău, mi se pare de la 
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D<omnul>Vicașiu, împrejurarea noi nu i-am spus despre aceasta nimic, ci chiar am umblat, fără știrea 
lui, pre la preceptorat, el e adus într-una furia nemărginită, ni le da toate epitetele și mie și ție, pre firește 
că eu nu-mi fac din toată furia lui nimica căci și văd că e nefericit, e nebun, prin urmare sper că nici tu 
nu-ți vei face nimica, atâta însă sper că te vei strădui ca cât (sic!) mai în grabă să-i afli undeva alt loc, 
căci precum și tu prea bine îl cunoști, el nu e pentru de a fi între popor, ci undeva în orice cancelarie, 
unde să nu aibă alta decât a asculta de directorul cancelariei și a scrie până nu va vedea bine, asta e 
părerea iară voi care sunteți superiorii lui veți face cum vă place.
 Spune stimatei tale soții cele mai cordiale salutări atât din parte-mi, cât și din partea soției mele. 
Spune-i că soția mea așteptă cu multă sete momentul când se vor vedea ca să nu se mai despărțească, ci 
să rămână pentru totdeauna laolaltă și amice și consolatoare unei alteia în greutățile și sarcinile ce le 
suferă omul în viața asta, mai mult plină de durere decât de fericire, că soția mea e suferindă și acum, 
mai de două săptămâni, și tot o pomenește pre iubita ta soție, că se supără mult pentru pierdere 
pruncului, e neconsolabilă cu atât mai vârtos că acum e tot singură acasă, depărtându-se tată-său de 
aici. Ea a slăbit foarte mult în sănătate, nu știu cum și-o va putea recupera: pruncuții încă mi-au fost 
morboși, însă acum mulțumită lui D<umne>zeu se simțesc mai bine.
 Sărutându-te frățește rămân 
 Al tău sincer amic

 Ioan Maniu

Muzeul Judeţean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr. 13.789/30.772 MO, 2 file

IV
Şimleu 19 ianuarie 1874

Iubite frate!

 Înainte de a putea expedia epistola aici aclusă (anexată n.n.) de datul 17/I a<nul> c<urent> am 
dat de sigiliul care punându-l pre cvitanţiele tale, am şi putut ridica banii astăzi la 11 ore ante mezinali 
(înainte de amiază n.n.). Mă grăbesc dară a te înştiinţa despre asta şi a-ţi şi trimite ştiind că cu (sic!) sete 
îi vei aştepta şi tu în timpurile aceste grele. Plata ta e resolvită de la 21 septembrie 1873, deci pre timpul 
acesta.

1. ai căpătat pre o cvitanţă  105 f<lorini> 55 cr<eiţari>
2. pre altă cvitanţă 87 f<lorini> 50 cr<eiţari>
3. pre a 3 cvitanţă 29 f<lorini> 17 cr<eiţari>

 suma 222 f<lorini> 22 cr<eiţari>. 
Adică o sumă foarte rotundă de două cente douăzeci şi doi fl<orini> şi 22 cr<eiţari> v>alută> 

a<ustriacă>, din care sumă îţi şi aclud aici 160 fl<orini> zi una sută şaizeci florini valută austriacă; 
restul de 62 fl<orini> 22 cr<eiţari>, şaizeci şi doi fl<orini> 22 cr<eiţari> mi-am luat permisiunea a-i 
reţine pre 4-5 zile, că se dezbat nişte chitanţe de la societatea de securitate „Anker” care mi le-a trimis, 

 11pre lângă „postnachname” , aceasta nu suferă amânare iar un debitor (datornic n.n.) al meu de la care 
chiar aştept suma aceasta, de o săptămână încoace încă nu se mai arată, iară eu nu prea am timp să alerg 
în dreapta şi-n stânga după bani împrumut. Deci, rugându-mă de iertare pentru astă cutezare mă rog 
totodată să nu fiu acuzat şi condamnat că a-şi fi abuzat cu încrederea collocată (investită n.n.) în mine!!
 Dându-mi astăzi plata ta cea dintâiu, mi-au dat respectivul oficiu şi un Zahlungsbogen (fizetési 

 12iv) , acesta nu ţi-l trimit acum căci tu şi aşa ai să vii aici şi atunci scoţându-ţi plata ce-ţi obvine (cuvine 
n.n.) pre ianuar 1874, vei avea lipsă de el. Din acest document te vei convinge că salariul s-a solvit 
astăzi şi în suma mai sus arătată.
 Spesele timbrului sunt 1 fl<orin> 8 cr<eiţari> aceste, precum şi cele ale portului se vor sustrage 
(scădea n.n) din suma ce pre cum zisei va urma peste câteva zile.
 Fă ceva ca să poţi veni şi până la Şimleu când vei avea pertractare (înfăţişare n.n.) la Zalău.  
Sărutându-te frăţeşte rămân al tău sincer frate şi amic,

Ioane Maniu
Muzeul Judeţean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr. 13797/30775 MO
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V
Zalău  14 august 1876

Frate și amice Alimpe!

 Nu lua în nume de rău că numai acum își răspund la mult prețuitele tale epistole, scuză-mă 
pentru această întârziere, am avut multe de toate și de o parte am sperat ca scrisoarea mea va deveni 
superfluă prin mergerea mea încă în primele zile ale lui august la Șimleu, împrejurările însă au hotărât 
altmintrele, căci eu absentând mult din colegiul meu, nu mi-am căpătat concediu și apoi vorbind cea 
dreaptă deși-mi căpătam concediul până nu mi-am căpătat rebonificarea (plata n.n.) speselor de la 
minister tot nu mă puteam depărta, căci a pleca de acasă fără bani nu e consult, acum spesele 
(cheltuielile n.n.) transmutării mele la Zalău le-am căpătat, sper ca mâine – poimâine îmi voi căpăta și 
concediu și voi merge la Șimleu, se poate însă că numai după ce voi veni de la Tătărești de la cumnata 

13Lucreția, căci cumnatul Sabin e la mine și voia dânsului și a socrului meu  e ca să mergem numaidecât 
la Lucreția; pruncul se grăbește căci trebuie să meargă la școală, pentru aceea nu pot întârzia pre la 
Șimleu și Bădăcin până când voi reîntoarce. Scopul meu e ca pre 17 l<una> c<urentă> să fiu în Bădăcin, 
unde am ordinat (comandat n.n.) ca căruța (sic!) lui Vajda din Halmosd să vină, deci te rog foarte, 
cheamă pre Dumitru la tine și spune-i ca să vorbească cu soră-mea din Bădăcin, relativ la venirea căruței 
la dânșii, să grijească de cai și de cumva pre a 17 nu a-și ajunge la Bădăcin, să aștepte că pre 18 desigur 
voi ajunge la ei, de unde voi pleca la Tătărești. 
 Îți mulțumesc foarte că la rugarea mea pentru extractu și în privința pruncului ai umblat cu toată 
iubirea frățească, ce mi-a cășunat o mare bucurie și odihnire. Butelia (butoiul n.n.) e la mine și o voi 

14duce eu acasă la tine acum cu ocaziunea mai de aproape, iar verschlagebe  le va duce carul soră-mi, căci 
cât mai curând va trebui să vină la Zalău, iartă că nu le-am putut mai iute retrimite, în butelie a fost vin 
până acum.
 Cumnatul tău D<omnul>Boksa venind la Zalău, m-a cercat (vizitat n.n.) și pre mine, ce mi-a 
cășunat (produs n.n.) o mare bucurie spunându-ne închinăciune de la toți ai săi și cum că aceia toți se 
află sănătoși. Soția mea Clara, e cam patimicioasă de friguri, mai ales în săptămâna trecută i-a fost chiar 
rău, ceilalți ai mei toți, precum și eu, ne aflăm sănătoși. 
 Relativ la una întrebare din prima și la alta din a doua epistolă-ți îndreptată către mine de când 
sum (sunt n.n) aici, concede-mi (permite-mi n.n.) să-ți răspund cu grai viu cu proxima ocasiune când 
vom conveni, acum nu e spațiul, nici timpul nu mă iartă. Spune salutare mult prețuitei tale familii de la 
toți ai mei, pre tine sărutându-te frățește rămân al tău sincer amic

Ioan Maniu
Muzeul Judeţean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr 13.798/30.755

      VI
Zelau 16.02.1877

Iubite Amice!

 Căci am auzit despre soarta rugării tale în cauza percentului (procentului n.n.) de școală am voit 
să-ți scriu că ce e de făcut, însă multe afaceri m-au reținut până acum.
 Altă dară de cumva nu ai căpătat până acum resoluțiunea Comitetului adm<ministrativ> că 
rugarea în merit nu e respinsă ci numai ești îndrumat ca să suplinești unele defecte. Cred că acele lesne 
se pot suplini, căci e foarte evident că credincioșii (sic!) gr<eco> cat<olici> sunt cu mult mai săraci 
decât să plătească atâta percent (procent n.n.) cât să rămână la școala lor și spre folosul celei comunale; 
al doilea de fapt e ca să se arate că școala corespunde legei; dară Doamne cum va răspunde dacă 
majistratul ei a luat și acela subsidiu de 5%?
 Fă numai ce poți tot, căci avem pre aici și oameni cari știu respecta legea și cari se vor convinge 
că în sensul legilor bieții poporeni gr<eco>cath<olici>au dreptul de a cere nimicirea dispozițiunii 
magistratului din Șimleu, dacă nu vor voi nici decât a deferi (răspunde n.n.) cererii se înţelege de sine că 
va trebui omul să apeleze la On<oratul> Minister. 
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2. L.Botezan, I. Botezan, Corespondența lui Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan, în „Acta 
Musei Porolissensis” , XXII, 1998, pp.542-543.
3.Ibidem, pp 495-496. 
4.Ibidem, p. 506.
5.Ibidem, pp.525-526
6. Isidor Alpini vicar al Silvaniei între anii 1828-1835.
7.Alexandru Sterca Șuluțiu de Cărpiniș vicar al Silvaniei între anii 1836-1850.
8.Demetriu Coroianu vicar al Silvaniei între anii 1850-1873.
9.Localitate în județul Cluj.
10.Acest apel înflăcărat a lui Ioan Maniu nu l-a putut convinge pe Barbuloviciu să se mute la 
Șimleu. Abia în 14 mai 1874 acesta se stabilește la Șimleu.
11.Ramburs (în limba germană în original)
12.Recipisă de plată (în germană și maghiară în original)
13.Demetriu Coroianu
14.Presă de struguri (în limba germană în original) 

 Îmi spuse Orosz, când a fost mai alaltăieri aici, că se va muta din cortelul (locuința n.n.) care-l are 
acum, din această cauză am făcut dispozițiune ca oamenii mei să vină din Bădăcin și buțile ce le-am în 
colnița (cămara n.n.) lui Orosz să le ducă de acolo la Bădăcin. Când am fost la Șimleu astă toamnă, la 
Orosz erau 10 (zece) buți, de cumva D<omnul> Pop Ioan de la Cizer a dus vinul din pivnița ta, și butea 
mea o a golit-o, atunci fii bun nu uita a face atent pre Toader, șogorul meu, ca să ducă și acea bute, cu cari 
apoi va avea să ducă 11 (unsprezece) buți. De va fi drumul bun cred că vom veni curând după buți, fii bun, 
fii cu atențiune și de e goală și butea (butoiul n.n.) de la tine, trimite-o și aceea și înseamnă că câte (sic!) 
buți au dus cu totul. Mi-e frică să nu mi se prăpădească buțile. 
 În săptămânile trecute am avut un catar (boală de ochi n.n.) mare și m-a infestat mult, așa cât a 
trebuit câteva zile să rămân acasă în chilia (camera n.n.) caldă. Acum mulțumită lui D<umne>zeu mă 
simt bine, precum și ceilalți. 
 Poftindu-vă la toți mult bine și fericire, rămân al tău al tău sincer amic.

Ioan Maniu
Muzeul Județean Satu Mare, fond. Ioan Ardeleanu Senior, inv. nr.13.799/30771 MO – 2 file
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Nicolae	Bran,	
un	artist	din	nordul	Transilvaniei,	

pictor	al	Independenței
dr.	Viorel	CÂMPEAN

   n luna mai am aniversat 141 de ani de la 
declararea Independenței României. Unul dintre 
românii din județul Satu Mare (în configurația 
administrativă de astăzi) care a avut legături cu 
izbânda cuceririi Independenței a fost și pictorul 
Nicolae Bran, care a imortalizat aspecte din acel 
război. S-a născut la 17 noiembrie 1861 în 

1
Unimăt  (în Sălajul istoric, la acea dată localitatea 
se afla în comitatul Solnocul de Mijloc; o altă 
sursă afirmă că s-ar fi născut în data de 27 
noiembrie 1861), în familia lui Vasile Bran și a 
Anei Rakoltzi. Tatăl lui se pare că era dintr-o 
familie nobiliară, Bran de Chioar. Este recunoscut 
între personalitățile ambelor județe, Satu Mare și 

2Sălaj .
În ceea ce privește studiile urmate 

cunoaștem deocamdată doar fragmentar parcursul 
școlar. Despre studiile elementare se știe că le-a 

3urmat la Satu Mare , variantă care poate fi 
credibilă, mai ales datorită prezenței în orașul de 
pe Someș a protopopului-profesor Petru Bran, cu 
siguranță dintr-o altă ramură a aceleiași familii 
Bran. Clasa a II-a gimnazială a urmat-o la piariştii 

4din Carei , probabil însă că primele trei clase 
gimnaziale a fost elev al acestei școli. Clasa a IV-a 
gimnazială a urmat-o la Liceul catolic Regesc din 
Satu Mare, fiind coleg, printre alţii cu Felician 
Bran şi Ioan Heletea, religia greco-catolică şi 
limba română fiind predate atunci de către 
profesorul Lukács György, diriginte al clasei în 

5acest an fiind preotul-profesor Ragány Károly . 
„Vocațiunea entuziastă pentru artele frumoase” a 
făcut să fugă, fără voia părinților, la Budapesta, 
înscriindu-se la Școala de Arte-Frumoase. A fost 
adus acasă de către fratele său Ioan. Și-a continuat 
apoi studiile la Gimnaziul Superior „Samuil 

6Vulcan” din Beiuș .
A absolvit liceul la Beiuș în 1882, fiind 

coleg în acest ultim an cu viitorii preoți greco-
7 8catolici Augustin Antal jun.  și Petru German , 

diriginte al clasei fiindu-le profesorul Teodor 
9Roșu . Istoriograful Liceului „Samuil Vulcan” 

afirmă că Nicolae Bran ar fi absolvit un an mai 
târziu, în 1883, în aceeași clasă cu Victor Bistran și 

10cu Martial Selăgean .

Se pare că a fost elev la Beiuș, cel puțin din 
anul 1880/1881. Știm aceasta pentru că, în 12 
februarie 1881, în Biblioteca Casinei române din 
Beiuş a intrat un tablou al lui Mihai Viteazul, 

11
datorat elevului Petru (sic!) Bran .

Serviciul militar l-a efectuat într-o unitate 
militară din Bosnia. Ar fi de reținut faptul că și-a 
început studiile artistice, totuși, la Budapesta, în 
1886, absolvind ca cel mai bun „desemnător”. 
După aceea a absolvit, în anul 1888, Koeniglich 
Bayerische Academie der Bildenden Kunst din 
München. Mai multe informații avem despre 
trecerea sa prin capitala Franței. A urmat la Paris 
cursurile Academiei de Arte Frumoase, pe cele de 
la École Nationale Speciale de Beaux-Artes, unde 
l-a avut profesor pe renumitul pictor portretist 

12Léon Bonnat , pentru ca un timp să lucreze și în 
atelierul vestitului desenator William-Adolphe 

13Bouguerau, președintele Salonului .

De o atenție deosebită s-a bucurat Nicolae 
Bran în paginile „Familiei” lui Iosif Vulcan. În 
1886 se spunea că viitorul pictor Nicolae Bran, 
fost elev la Beiuş, student la Şcoala de pictură din 
Budapesta, s-a remarcat în acel an şcolar, fiind 
distins cu al doilea premiu de 20 florini argint 

14„pentru progres şi diliginţă” . Anul universitar 
următor îl găsim studiind la München. Peste câţiva 
ani i se acordă iarăşi un spaţiu generos în revistă; 
lectura ne convinge că purtătorii drapelului 
emancipării naționale își puneau speranţe în 
viitorul pictorului Nicolae Bran:

„Un NOU talent de pictor. Săraci în artişti 
români, luăm cu cea mai mare plăcere notiţă de 
aparinţele ivite pe terenul artistic al nostru. Astfel 
ni se oferă prilegiul acuma să anunţăm, că în 
curând noi românii din această monarhie vom 
avea un pictor de primă calitate. Junele care ne 
inspiră această speranţă este dl Nicolau Bran, de 
origine din Selagiu, care şi-a făcut studiile în 

15gimnasiul din Beinş , apoi şi-a indeplinit serviciul 
militar şi acuma studiază în Academia de pictură 
din München, cu stipendii din Blaş şi din Orade. 
Încă fiind student, a atras atenţiunea cercurilor în 
cari a trăit prin desenurile sale, din cari unele au 
fost apreciate şi-n esposiţiunea naţională din 
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Sibiiu. Vinind la Orade, s-a dus la pictorul 
16

Szamosy , primul învăţător al lui Munkácsy, 
căruia i-a arătat câteva din schiţele sale. Szamosy 
le-a comparat cu primele desenuri ale lui 
Munkácsy şi a constatat, că ale lui Bran sunt 
superioare, deci l-a încurajat şi i-a oferit loc în 
atelierul său. De-atunci urmând a tot studia, a făcut 
un progres frumos. Zilele trecute avurăm plăcerea 

17
să vedem testimoniul  său, care conţine notele 
cele mai bune, care ne autorizează a-i proroci un 
viitor strălucit. Dorim din tot sufletul ca speranţa 

 18
nostră să se realizeze!” .

În acelaşi an este subliniată purtarea lui 
excelentă la München, dar şi faptul că a efectuat o 
călătorie de studii în părţile Abrudului, a călătorit 
apoi la Blaj. În cele din urmă a ajuns în România, 
însoţindu-l pe cunoscutul pictor Nicolae 

19
Vermont , cu care a efectuat o călătorie de studii. 
Cei doi au studiat în România chipuri de țărani. 
Dar, mai bine să lăsăm să curgă textul din 
„Familia”: „Un nou pictor român. Junele pictor 
român, dl Nicolae Bran, despre care scrisesem în 
Nr. 30 al foii noastre, că studiează în academia de 
pictură din München şi face progres escelent, a 
fost distins la esposiţia acelei academii, ţinută la 
sfârşitul anului şcolar, căci numai dela dânsul şi 
dela S. Marcu s-au cumpărat câte un studiu de cap 
femeiesc, iar două bărbăteşti de ale sale au fost 

20lăudate. Dl Bran a vinit pe ferii  acasă şi a făcut o 
călătorie de studiu în părţile Abrudului, de unde s-

21a dus la Blaş , iar de acolo prin România, însoţit 
22de pictorul Vermont, studiind tipuri dela sate“ .

Anul următor îl regăsim în paginile 
„Familiei” ca student la Paris, unde a urmat 
cursurile unei academii particulare de pictură, 

25Academia Julian .
Apoi, cu sprijinul stareţului de la 

Mănăstirea Sinaia, un om cult, care i-a dat „toate 
înlesnirile”, şi-a deschis un atelier în incinta 
acestui lăcaş. Redacţia constata cu durere faptul că 
artistul era departe de casă; tot din acest articol 
aflăm că pictorul ajunsese la studii în străinătate 

24prin stipendiile a doi episcopi români , cu 
siguranță unul fiind Mihail Pavel, al doilea ctitor 
al „școalelor Beiușului”. În 1894, după ce 
expusese la Viena, Nicolae Bran a realizat o 

25expoziţie şi la Bucureşti . S-a şi stabilit de altfel la 
26Bucureşti, unde era „preţuit cu mare succes” . 

Prima expoziție la București i-a găzduit nu mai 
puțin de 33 de tablouri realizate la Paris, în Italia și 
Bretagne.

Vizitând o expoziţie organizată la Ateneu, 
regele Carol a cumpărat tablouri de Voinescu, 

Vermont şi Nicolae Bran (Studiu de femeie). 
În 1894 urma să se deplaseze la Braşov 

pentru a studia costumele populare, pentru a putea 
să realizeze câteva tablouri istorice ale revoluţiei 
de la 1848. Redacţia a constatat cu bucurie: 
„Compatriotul nostru, un talent original în toată 
puterea cuvântului, s-a afirmat la Bucureşti ca un 
artist de mare viitor, ca un renovator al picturei 

27
române” . Tot în 1894 urma să deschidă o 

28
expoziţie la Sinaia . Pentru o perioadă mai lungă a 
trăit la Braşov (str. Michail Weisz, nr. 31), pentru 
că lucra pentru un tablou dedicat Expoziţiei de la 

29
Paris, studiind peisaje o perioadă la Zărneşti . În 
cadrul expoziţiei organizate în 1895 la Bucureşti, 

 30
a fost distins cu „menţiune onorabilă” . 

La 1 ianuarie 1895, devine profesor la 
gimnaziul din Craiova, obţinând examenul de 
capacitate în 1899. 

În toamna anului 1897 se afla în Târgu-Jiu, 
unde a terminat tabloul dedicat Războiului de 
Independenţă, pregătit special pentru Expoziţia 
Universală din 1900, care urma să se desfăşoare la 

31Paris . Opinia publică era entuziasmată în ceea ce 
priveşte tabloul care-l reprezenta pe Tudor 

32Vladimirescu . Şi în toamna anului 1899 îl găsim 
alături de alţi pictori români într-o expoziţie 

33organizată la Ateneu . 
În 1899 era tot profesor de desen la Târgu-

Jiu, unde avea desigur şi atelierul. A făcut o bună 
34impresie cu tabloul Peneş Curcanul . Dar iată 

cum era descrisă, peste câțiva ani, întâlnirea unui 
redactor de la „Familia” – probabil Iosif Vulcan, 
cu acest tablou: „Cei ce vizitează splendidul palat 
al Ateneului Român din Bucureşti, au prilejul să 
vază acolo în sala din stânga de la intrare un tablou 
istoric care ne frapează prin concepţiunea unui 
subiect modern popular şi istoric în acelaşi timp. 
Este pânza unui tânăr pictor român, Nicolae Bran, 
care ne prezintă prin lucrarea sa pe Peneş Curcanul 
ajuns acasă după glorioasa campanie de la Plevna 
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şi povestind oamenilor din sat peripeţiile acelui 
război. Figura legendară a celebrului erou, pe care 
lumea românească îl cunoaște din clasica poemă a 
lui Alecsandri, ni se ivește în tabloul acesta ca o 
persoană vie. Parcă îi auzim glasul, care descrie 
simplu și naiv episoadele cele mai strălucite ale 
vitejiei românești; parcă resimțim plăcerea și 
fericirea ascultătorilor care îl împresoară și sorb 
cu drag orice cuvânt al lui. Văzând acest tablou, 
fără să intrăm în analiza critică a lui, avem 
senzația plăcerii că autorul și-a ales un subiect 
național, care înviorează sufletul și ne încălzește 
sentimentul mândriei naționale. Îl felicităm din 
inimă și dorim să meargă mai departe pe calea 

 35
începută” .

Următorul tablou, comandat de către 
Ministerul Instrucţiunii urma să se intituleze 
Dumbrava roşie, şi era menit să facă parte din 

36
marea frescă a Ateneului .

Probabil că în același an s-a mutat în 
Capitală, căci la 25 noiembrie 1899 a fost numit 
profesor provizoriu la catedra de desen şi 
caligrafie a Liceului „Matei Basarab” din 
Bucureşti.

Şi în 1901 era salutată terminarea unui 
nou tablou, în care era reprezentată o şedinţă a 
Curţii cu juraţi din Bucureşti, din timpul 

37procesului complotului bulgăresc . Acel tablou, 
dar şi alte opt au fost prezente într-o expoziţie 
organizată la Ateneu. Pictorul, care între timp se 
mutase la Bucureşti ca profesor de desen, dar şi 
posesor al unui atelier, a avut onoarea de a se 
întreţine câteva minute cu regele Carol, care a 

38vizitat expoziţia .
Din 1 octombrie 1904 devine titular la 

catedrele de caligrafie și desen de la Liceul 
39„Gheorghe Lazăr” din București . A funcţionat în 

această școală până în 31 august 1927, când a 
devenit profesor onorar al liceului. În perioada 
1909-1930 a predat desenul şi caligrafia şi la 
clasele extrabugetare ale acestei reputate 
instituții. De asemenea, a condus activitatea 
cercului de desen şi pictură din Liceul „Gh. 

 40Lazăr” .
A realizat câteva „Caiete de caligrafie”, 

atât de necesare în procesul pedagogic. Valoarea 
lui este demonstrată și de faptul că a fost ales, în 
1899, preşedinte al Ateneului Român pentru Arte. 
A colaborat cu Costin Petrescu la decorarea 
interioarelor Ateneului Român. Ar mai fi de 
amintit și tabloul Bacantă.

În data de 23 noiembrie 1940 a depus la 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri un memoriu 
adresat Generalului Antonescu, în care denunţa 

plagiatul statuii lui „Carol I”; îl acuza pe 
sculptorul croat Meštrovič că l-a copiat pe 
sculptorul italian Giuseppe Gratiosi, care 
realizase la Bologna un monument pentru 
Mussolini. Principala acuzație era însă că statuia 
păcătuia „prin a arăta pe un Rege animator de 
armată în capul gol și fără sabie”, altfel de cum ar 
fi putut să îl redea un artist român. Din document 
aflăm că Nicolae Bran era domiciliat în Capitală, 

41
pe str. Elefterie, nr. 50 .

A pictat mai multe biserici din ţară, în 
tempera. La expoziţia Internaţională organizată la 
Bucureşti în 1906 a fost distins cu Diploma de 

42onoare cu medalia de aur .
Ca o încununare a activităţii sale, dar şi a 

prezenţei sale în paginile „Familiei”, în anul 1904 
îi este dedicată o pagină în cadrul rubricii Salon, 
însoțită şi de fotografia artistului, de unde o 

43reproducem și noi .
Dintre alte semne de recunoștință de care 

s-a bucurat precizăm aici doar că a mai fost 
decorat cu medalia Bene-merenti pentru 
învăţământ (1916) și Meritul Cultural Coroana 
României în grad de cavaler (1923).

Nicolae Bran a încetat din viaţă la Cluj, în 
441947 . Considerăm că atât județul Satu Mare cât 

și Sălajul au datoria de a scoate la lumină noi 
aspecte din viața și activitatea acestui interesant și 
valoros pictor român.
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       n Anul Centenarului Marii Uniri, 
comemorăm 600 de ani de la moartea marelui 
voievod Mircea cel Bătrân, unificator, om politic, 
diplomat, organizator al statului, comandant 
militar și strateg, sprijinitor al culturii și ctitor de 
așezăminte.
 Mircea cel Bătrân a fost fiul lui Radu I 
Basarab (1377 – 1383), nepotul lui Nicolae 
Alexandru  ș i  s t r ănepo tu l  lu i  Basa rab 
Întemeietorul. Înainte de el a domnit fratele său 
mai mare Dan I (1383 – 1386), care a căzut pe 
câmpul de luptă în războiul împotriva țarului de 
la Târnovo, Șișman. Mama lui Mircea a fost, 
după pomelnicul de la Câmpulung, Calinichia 
doamna. Totuși, pomelnicul de la Câmpulung o 
menționează ca soție a lui Radu I pe Ana. În acest 
caz, fie a avut două soții, fie pe Calinichia o 
chema și Ana. Știrile sunt puține. Hașdeu ne 
informează despre Calinichia că era de neam 
împărătesc, din sângele Paleologilor, sora sau 
vara împăratului bizantin Ion Paleologul. Mircea 
era oricum Basarab autentic, iar părintele său, 
care a fost un mare domnitor și ctitor, a fost 
socotit, prin confuzia cronicilor din secolul al 
XVII-lea, faimosul descălecător din Făgăraș, 
Negru Vodă, numit Radu Negru și considerat 
întemeietorul Țării Românești.
 Începându-și domnia în anul 1386, 
Mircea cel Bătrân a pornit la organizarea 
multilaterală a Țării Românești pentru a face față 
expansiunii otomane ce ajunsese în Balcani. În 
vederea apărării și pentru a fi în bune relații cu 
vecinii, Mircea încheie tratat pe bază de egalitate, 
mai întâi cu regele Ungariei, Sigismund de 
Luxemburg (căruia îi recunoaște suzeranitatea), 
la 7 martie 1395, la Brașov. Mai înainte, încheiase 
cu regele polon Vladislav al II-lea Iagello un 
tratat de alianță în localitatea Radom din Polonia, 
la 10 decembrie 1389. 
 Aflat în ofensivă, Imperiul otoman 
cucerește țaratele bulgărești pe care le transformă 
în pașalâcuri și atacă Serbia. În urma bătăliei de la 
Kossovopolje (Câmpia Mierlei, 1389), cneazul 
Lazăr cade în luptă și Serbia este transformată și 

ea în pașalâc. Deși unele documente pomenesc 
despre ajutorul armat dat de către Mircea Serbiei, 
faptul nu este unanim recunoscut. În continuare, 
otomanii pătrund în Țara Românească și Mircea 
cel Bătrân conduce oștile române în marea 
confruntare de la Rovine, localitate situată de 
majoritatea izvoarelor pe Argeș. Bătălia de la 
Rovine (10 octombrie 1394 sau, după cercetări 
recente, 17 mai 1395) împotriva oștilor otomane 
conduse de Baiazid Ilderim (Fulgerul) se încheie 
cu o strălucită victorie a domnului român.
 Neputând fructifica victoria, trădat de o 
parte din boieri care îl susțin la tron pe Vlad 
Uzurpatorul, Mircea e nevoit să se retragă la 
Brașov, unde încheie cu Sigismund tratatul 
amintit. Tratatul era o alianță antiotomană, 
Mircea fiind recunoscut ca domn al țării. Însă, 
Mircea controla doar partea răsăriteană a țării, 
astfel că se instalează, de fapt, o dualitate a 
puterii: Mircea –Vlad.
 Întărindu-și pozițiile, Mircea cel Bătrân 
participă la marea cruciadă de la Nicopole, din 
vara lui 1396. Întrucât ducele Burgundiei nu-i 
permite lui Mircea să deschidă lupta, urmările 
sunt dezastruoase pentru cruciați.
 Mircea, având sprijinul țării, și cu ajutorul 
voievodului Transilvaniei, Stibor, îl alungă pe 
Vlad și își reia domnia, revenind singur stăpânitor 
al întregii Ţări Româneşti. Timp de câțiva ani el 
reușește să apere hotarul țării de otomani, dar în 
bătălia de la Ankara din anul 1402, Baiazid este 
luat în captivitate de hanul mongol Timur Lenk și 
se stinge. Lupta pentru tron din Imperiul otoman 
între fiii lui Baiazid îi prilejuiește lui Mircea 
amestecul în susținerea unui pretendent asupra 
altuia. Din nefericire, triumfă Mahomed asupra 
lui Musa și înscăunarea acestuia, în anul 1413, 
însemna o puternică lovitură pentru politica lui 
Mircea. Părăsit de aliații săi, regii Ungariei și 
Poloniei, care începuseră tratative cu Poarta, 
Mircea cel Bătrân consimte la plata tributului 
anual ca răscumpărare a păcii. Mircea moare la 
31 ianuarie 1418 și este înmormântat la 
Mănăstirea Cozia.

600	de	ani	de	la	moartea	lui	Mircea	cel	Bătrân,
Domn	al	Țării	Românești	între	anii	1386	și	1418

Ing.	Mircea	PÎRLEA
				Biblioteca	Judeţeană	Satu	Mare
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 Opera lui Mircea cel Bătrân este 
multilaterală și bogată în conținut. Mai întâi, este 
o realitate faptul că, în timpul lui Mircea, hotarele 
Țării Românești au cunoscut cea mai mare 
întindere. El a știut, în complexitatea raporturilor 
politice ale timpului, să aducă în hotarele țării 
pământuri străvechi românești, fiind, după 
expresia lui P.P. Panaitescu „adunător de 
pământuri românești”. Spre deosebire de 
înaintași, care stăpâniseră peste teritoriul 
Ungrovlahiei (Vlahia de lângă Ungaria pentru a 
putea fi deosebită de Vlahiile sud-dunărene), 
Mircea a adăugat (uneori cu sabia) pământuri 
românești. Întinderea hotarelor țării reiese din 
titulatura așezată la începutul hrisoavelor (actelor 
de domnie): „Eu cel în Hristos Dumnezeu, 
binecredinciosul și binecinstitorul și de Hristos 
iubitorul și singur stăpânitorul, Io Mircea, mare 
voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu 
darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste 
toată țara Ungrovlahiei și al părților de peste 
munți, încă și către părțile tătărești și Amlașului 
și Făgărașului, Herțeg și domn al Banatului 
Severinului și pe amândouă părțile pe toată 
Podunavia, încă și până la Marea cea Mare și 
stăpânitor al cetății Dârstorului”. Această 
acțiune îi conferă lui Mircea cel Bătrân calitatea 
de unificator și un precursor al actului de la 1600, 
întreprins de Mihai Viteazul.
 Pornind de aici, opera lui Mircea cel 
Bătrân poate fi urmărită pe planul viziunii și 
calității lui de om politic și organizator al țării. 
Organizarea acesteia a decurs dintr-o necesitate 
istorică. Întinderea teritorială trebuia să conducă 
la conferirea unui plus de prestigiu și putere. În 
titulatura lui Mircea apare formularea „mare 
voievod și domn”. Pentru ca un asemenea titlu să 
se introducă într-o cancelarie, el trebuia să 
corespundă unei realități, care depășea tradiția, 
deoarece numai tradiția nu constituia o justificare 
a  actului  de recunoaștere a  autori tăț i i 
domnitorului de către marile puteri. Mircea cel 
Bătrân izbutește să aducă Țara Românească la 
maxima ei întindere, îi conferă acea realitate 
teritorială care să dea dreptul purtării titlului 
peste un teritoriu întins. Titlul de „mare voievod” 
a aparținut, real, numai domniei lui Mircea cel 
Bătrân.
 Organizarea statului se desăvârșește 
acum. În privința sfatului domnesc, majoritatea 
dregătoriilor sunt atestate documentar în domnia 
sa. Prima nouă dregătorie datează din 1389. 
Înseamnă că la trei ani de la urcarea pe tron, 

Mircea pornise la structurarea aparatului de stat. 
Dacă ne gândim că ultima dregătorie datează din 
1415, putem afirma că domnul crea dregătorii, în 
funcție de necesitățile care se iveau. Mircea apare 
ca organizator al vieții politico-administrative. 
Teritoriul cel mai mare al țării era organizat în 
sate, târguri și județe. În toate aceste subdiviziuni 
teritoriale, dregători de toate rangurile și 
atribuțiile asigurau prezența puterii centrale, 
autoritatea voievodului. Astfel, domnul își putea 
exercita prerogativele în cele mai bune condiții.
 În vremea lui Mircea cel Bătrân opera 
poate fi privită și pe planul organizării armatei. 
Dacă Basarab Întemeietorul ridicase la lupta de 
apărare tot potențialul uman, termenul de „oastea 
cea mare” apare în documentele Țării Românești 
în secolul al XV-lea, în vremea domniei lui 
Mircea cel Bătrân. Este dovada că forma generală 
de cuprindere a poporului în lupta de apărare a 
țării se structurase, devenise o instituție, o regulă, 
ceea ce în termen modern se numește serviciul 
militar permanent. Mircea cheamă la luptă și 
țărănimea aservită, deci lărgește participarea la 
oastea cea mare. La capacitatea lui de conducător 
se adaugă cea de strateg. Cele patru elemente 
tactice (retragerea, pustiirea, hărțuiala și alegerea 
locului luptei) sunt folosite din plin și cu mari 
rezultate în luptele conduse de Mircea cel Bătrân.
 Întreg ansamblul de măsuri politice luate 
de Mircea cel Bătrân se completează cu 
diplomația domnitorului. Spirit de diplomat, 
activitatea sa poate fi privită pe momentele 
tactice în întreaga domnie, în încheierea tratatelor 
de alianță cu monarhii Ungariei și Poloniei, în 
relațiile de alianță cu domnul Moldovei, Petru 
Mușat și de sprijin a lui Alexandru cel Bun în 
preluarea domniei, în anul 1400. La fel, 
amestecul în lupta pentru tron din Imperiul 
Otoman a avut tot o substanță diplomatică.
 Nu trebuie neglijată activitatea de bun 
gospodar a lui Mircea cel Bătrân, concretizată 
într-o economie înfloritoare asigurată epocii sale.
 Opera lui Mircea cel Bătrân poate fi 
judecată și în lumina tradițiilor pe care el nu 
numai că nu le-a nesocotit, dar a considerat că 
este moștenitorul tuturor acestora. În acest sens, 
opera sa, clădită pe tradiții, a însemnat sinteza 
acestora și, totodată, apogeul lor. Spiritualitatea 
domniei lui Mircea cel Bătrân aduce în lumină o 
epocă de cultură, de sens renascentist, chiar dacă 
nu se poate vorbi de începutul Renașterii la noi în 
acea vreme. Mircea a fost un sprijinitor al 
culturii, un ctitor de așezăminte: Schitul Brădet, 
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Mănăstirea Snagov, Mitropolia din Târgoviște 
(refăcută în timpul lui Neagoe Basarab), 
Mănăstirea Dealul (rezidită apoi de Radu cel 
Mare ), Mănăstirea Glavacioc, Mănăstirea Vișina 
(pe malul Jiului), Vodița II. Mircea înzestrează 
lăcașuri ctitorite de înaintași, ca Tismana și 
Cotmeana, și face danii la mănăstirile athonite, în 
special la Cutlumuz, „marea lavră a Țării 
Românești”. Principalul monument arhitectonic 
este însă Mănăstirea Cozia. Începută de Radu I, 
Cozia este finalizată de Mircea cel Bătrân, care îi 
dă maxima strălucire. Cozia nu va rămâne numai 
a epocii lui Mircea. Ea crează un stil aparte, 

rămâne prototipul de construcție munteană, un 
element de continuitate artistică, ce leagă trecutul 
de viitorul său.
 Mircea cel Bătrân rămâne și un simbol al 
luptei pentru independență, așa cum a lăsat țara la 
moartea sa. Încă din epoca lui Mircea, românii își 
afirmă condiția și nobila misiune de apărători ai 
apusului. Bătălia de la Rovine n-a constituit o 
simplă biruință, ci ea a avut semnificație, valoare 
și răsunet european. Nu în zadar cronicarul 
turcilor Leunclavius îl numea pe Mircea cel 
Bătrân drept „Principe între creștini, cel mai 
viteaz și cel mai ager”.

1. Popescu, Petru Demetru – „Dicționar de personalități istorice. Voievozi, principi, domnitori, regi”, 

Editura Niculescu, București, 2001

2. * * * * * * * * * * - “Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și cultura românească. 

Volumul al II-lea. G – O”, Editura Geneze, București, 2000
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Cronicarul	Ioan	Lupaș	(1880-1967)
Biserica	și	Școala	Românească	din	Brașov

Prof.	Ioan	CORNEANU
Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

       oan Lupaș a văzut lumina zilei la 9 august 
1880 în localitatea Săliște, comitatul Sibiului, și s-
a stins din viață la 3 iulie 1967. A fost înmormântat 
la Mănăstirea Cernica de lângă București.
 Ioan Lupaș a urmat studiile secundare la Sibiu 
și Brașov, iar cele universitare la Budapesta 
(1900-1904). În anul 1905 își ia titlul științific de 
doctor în filosofie.
 În perioada 1905-1909, a 
funcționat ca profesor de istorie 
bisericească la Institutul de 
Teologie și Pedagogie „Andreian” 
din Sibiu și a mai îndeplinit, în 
perioada 1909-1919, funcția de 
protopop la Săliștea Sibiului.
 A par t ic ipat  ș i  la  Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, 
la 1 Decembrie 1918, unde a fost 
ales ca membru în Marele Sfat 
Național. În perioada 1918-1920, a 
îndeplinit și funcția de Secretar 
General al Resortului Culte și 
Instrucțiune Publică din Consiliul 
Dirigent.
 După făurirea Statului Național-Unitar 
Român, în perioada 1919-1944, devine profesor 
de Istoria Modernă a României și de Istorie a 
Transilvaniei la Universitatea din Cluj. Ca istoric 
și om politic, s-a remarcat ca un veritabil om de 
stat, ceea ce a făcut ca în mai multe rânduri să fie 
ales deputat în Parlamentul României, iar în 
Cabinetul condus de Octavian Goga a îndeplinit și 
funcția de Ministru de Stat.
 După cel de-al II-lea Război Mondial, când 
România a fost ocupată de Uniunea Sovietică, cei 
mai luminați intelectuali români au fost arestați și 
întemnițați. Din anul 1950 și până în 1955, Ioan 
Lupaș a fost și el arestat și întemnițat la 
închisoarea sinistră din Sighetu Marmației, unde 
s-a întâlnit și cu alți intelectuali români, unii dintre 
ei decedând în timpul anilor de detenție grea.
 În studii le sale valoroase sub raport 
documentar, Ioan Lupaș a relevat contacte 
permanente pe plan politic, economic, social, 
cultural și național dintre Transilvania și celelalte 
provincii surori: Moldova și Țara Românească.

 Ioan Lupaș a lăsat în urma sa o operă imensă, 
din care amintim: Câteva pagini din trecutul 
comunei Săliștea – schiță istorică; Șovinismul 
confesional în Istoria Românilor Ardeleni; 
Biserica Ortodoxă din Transilvania și Ungaria 
din veacul al XVIII-lea; Contribuții la Istoria 
Culturală și Politică a epocii lui Șaguna; 

Mitropolitul Andrei Șaguna; 
Scrieri comemorative la marcarea 
centenară a nașterii lui Șaguna; 
Viața unei mame credincioase, 
Anastasia Șaguna; Viața și faptele 
Mitropolitului Transilvaniei, 
A n d re i  Ș a g u n a ;  M i s i u n e a 
episcopilor Gherasim Adamovici 
și Ioan Bob la Curtea de la Viena; 
Principele  Ardelean Acaț iu 
Barceai și Mitropolitul Sava 
Brancovici; Contribuții la Istoria 
Românilor Ardeleni; Episcopul 
Va s i l e  M o g a  ș i  p ro f e s o r u l 
Gheorghe Lazăr; Din Istoria 
Ziaristicii Românești; Istoria 
B i s e r i c e a s c ă  a  R o m â n i l o r 

Arde len i ;  Episcopul  Andre i  Șaguna  ș i 
conducătorii Asociației Transilvane; Avram 
Iancu; Din activitatea ziaristică a lui Andrei 
Mureșanu; Contribuții la Istoria Ziaristicii 
Ardelene; Lecturi din izvoarele Istoriei Române; 
Lecturi din izvoarele Istoriei Române din 
Conferințe și comunicări istorice, vol. I-V; 
Răscoala țăranilor din Transilvania 1437-1438; 
Istoria Unirii Românilor; Realități istorice în 
Voievodatul Transilvania secolele al XII-XVI-lea; 
Doctorul Ioan Piuariu Molnar, viața și opera lui; 
Documente istorice transilvănene; Manual pentru 
Istoria Românilor pentru clasa a VIII-a; Manual 
de istorie pentru clasa a IV-a de liceu; Din Istoria 
Transilvaniei ș.a.
 Ioan Lupaș ne-a lăsat și o Cronică a preotului 
Vasile din Brașov, din secolul al XVIII-lea: 
 „O cronică scrisă în Limba Română se ivește în 
Transilvania în primele decenii ale secolului al 
XVIII-lea. Este cronica protopopului Vasile de la 
Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului.
 Nu e  decât  prea  f i resc  ca  începutul 

I
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istoriografiei ardelenești în limba română să-l 
găsim la Brașov, unde este amintită „cea mai 
veche școală românească” lângă Biserica Sfântul 
Nicolae. Această Biserică a fost clădită din piatră 
pe la 1495 cu ajutorul bănesc al lui Neagoe 
Basarab.
 În cursul secolului următor, sub influența 
curentului de „Reformă Religioasă”, care prin 
stăruința lui Ioan Honterus, au sporit așezămintele 
culturale săsești cu o tipografie și cu Liceul 
Evanghelic Săsesc, făcură și Românii brașoveni 
încercări stăruitoare de a-și dezvolta modesta lor 
școală. Aceste încercări sunt legate de numele 
protopopului Mihai, tatăl canonicului Vasile.
 Din însuși textul Cronicii știm că protopopul 
Mihai era om cu multă învățătură, studios în 
străinătate, prin Serbia și după terminarea studiilor 
fusese hirotonit în Țara Românească la 1576. În 
anii din urmă au ieșit la iveală din arhiva 
Brașovului socotelile lui privitoare la cheltuielile 
ce a făcut zidind pe seama vechii școli românești, o 
construcție de piatră la 1597, lângă Biserica 
Sfântul Nicolae.” (Aurel A. Mureșan, Clădirea 
școalei românești, o construcție de piatră la 1597 
în Anuarul Institutului de Istorie Națională, Cluj, 
volumul IV)
 Cu doi ani mai târziu, acest distins protopop 
ieșea, împreună cu judele Brașovului Ciril 
Greissing, întru întâmpinarea lui Mihai Viteazul, 
reușind a-l îndupleca să cruțe satele din Țara 
Bârsei.
 Adevărat că însemnările păstrate în fragmentul 
de Cronică românească brașoveană sunt mai mult 
de interes local și chiar familiar. Despre tatăl său 
Mihai și despre fratele său Constantin știe 
cronicarul Vasile amănunte prețioase. Cronologia 
lui e prea pedantă; după obișnuința indicațiilor 
anilor de la nașterea lui Cristos, el ține să adauge 
aproape în fiecare loc și anul de la Adam și pe acela 
de la așezarea unui grup de bulgari în Șcheii 
Brașovului (1392).
 Se găsesc în Cronica lui Vasile totuși câteva 
amănunte, proprii a oferi cititorului atent putința 
să descifreze din textul lor laconic informații care 
aruncă lumină asupra unor frământări sufletești de 
ordin mai general.
 Astfel, chiar începutul Cronicii arată că între 
brașoveni și sibieni era o nobilă emulație, să aibă 
în serviciul lor preoți români cât mai învățați. 
Dela brașoveni izbutiră să împrumute sibienii pe 
preotul Bratu, care s-a așezat în comuna Rășinari, 
la sfârșitul secolului al XV-lea.
 Dar, spune Cronicarul Vasile „creștinii din 
acest oraș s-au sculat de au mers iară la Sfat cu 

cuvinte bune, de au profitat să le scrie cărți la 
Sibiu, să-și întoarcă pe preotul Bratu înapoi, ei n-
au putut că n-au vrut să-l dea localitatea Rășinari, 
nici Sfatul Sibiului, ei au dus acolo pe fiul său popa 
Petru aici în Biserica cea nouă, care a fost făcută 
din piatră.”
 Altă însemnare de ordin general este cea ce 
privește la năzuința lui Mihai Viteazul de a așeza 
în orașele din Transilvania oameni de ai săi. Astfel, 
la Brașov a adus chiar din orașul său natal (Floci) 
pe preotul Neagoslav și l-a instituit la Biserica 
Sfântul Nicolae, în locul preotului Balea, care, 
însurându-se a doua oară, a fost nevoit să 
părăsească tagma preoțească, deoarece printr-o 
hotărâre a Dietei din Alba Iulia din vara anului 
1600, s-a interzis preoților români căsătoria a doua 
oară, care le fusese încuviințată prin hotărâre 
unanimă a Sinodului ținut la Aiud în 1569 sub 
păstorirea Episcopului Pavel din Turda. După 
căderea lui Mihai Viteazul, prietenul său 
Neagoslav nu s-a putut menține multă vreme în 
slujba bisericii din Brașov. Aducându-i-se 
învinuirea de „necuviință și trufie”, el a fost 
destituit prin comuna înțelegere a mitropoliților 
Luca din Târgoviște și Teoctist din Alba Iulia, 
fiind îndrumat să se întoarcă de unde a venit. 
(Colecția Quellen sur Gesdichte der Stadt 
Kronstadt, vol.V, p. 4)
 Acest amănunt, deși la prima privire puțin 
însemnat, este totuși atât de elocvent; el arată că și 
la începutul secolului al XVII-lea, ca și cu trei 
veacuri mai târziu, coabitarea elementelor din 
sudul Carpaților cu cele din nord întâmpina 
serioase dificultăți și că, îndată ce a dispărut 
înfăptuitorul Unirii de la 1600, protejații lui au 
rămas expuși tendințelor de evacuare și 
reîntoarcere la vatra lor, tendințe pentru a căror 
ducere la îndeplinire se puteau găsi oricând motive 
sau pretexte potrivite pentru a îmbrăca 
nedreptatea în haina unor aparențe de procedură 
legală (via juris).
 Cronica protopopului Vasile cuprinde 
însemnări cronologice de la 1392 până la 1633, de 
când datează ultima însemnare, izvorâtă din 
condeiul lui.
 Originalul românesc al Cronicii nu s-a păstrat. 
Cuprinsul ei îl cunoaștem din traducerea germană, 
în care se spune lămurit: „ex vallachico”. (Vezi și 
studiul părintelui Ștefan Mateș despre această 
Cronică în Revista Drum drept, vol.1, 1918).

 (Fragment din volumul, în manuscris, 
Cronicari Români din Ardeal)
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Gesta	Hunnorum	et	Hungarorum

Marius	Ioan	CHIOREAN

   esta Hunnorum et Hungarorum este o 
cronică scrisă între 1282 – 1285 de Simon de 
Kéza, notarul regelui Ladislau al IV-lea al 
Ungariei. După Cronica lui Anonymus, aceasta 
reprezintă cea de-a doua lucrare cunoscută despre 
istoria maghiarilor, constituind, totodată, un 
izvor prețios de informații despre românii din 
epocă.

Se consideră că această cronică ar fi fost 
scrisă între 1282 și 1285, întrucât se referă și la 
bătălia de la Hódtó, dintre Ladislau al IV-lea și 
cumanii răzvrătiți împotriva ungurilor, bătălie 
încheiată cu victoria acestora din urmă, dar nu 
menționează invazia tătară din 1285.

Autorul îi dedică lucrarea sa regelui 
Ladislau al IV-lea (supranumit și Cumanul, 
întrucât mama lui era de origine cumană). Simon 
de Kéza admite că s-a inspirat din cronici 
germane, italiene și franceze.

Manuscrisul original s-a pierdut, 
ajungând până la noi câteva copii. Cea mai 
cunoscută copie se afla în secolul al XVII-lea în 
biblioteca istoricului Zsámboki János, în formă 
de codex, fiind etichetată de custodele bibliotecii 
acestuia cu titlul Simonis de Keza Chronicum 
Hungaricum elegans opusculum.

Cronica se compune din patru părți: 
prefața, cartea întâi, cuprinzând evenimente din 
istoria hunilor de la originea lor până la 
destrămarea imperiului lui Attila, cartea a doua, 
de la venirea maghiarilor în Europa până în anul 
1282, și anexe.

Cronica este străbătută de ideea identității 
dintre huni și maghiari, idee respinsă astăzi de 
majoritatea cercetătorilor, inclusiv de cei din 
Ungaria.

Lucrarea prezintă un interes special 
pentru români prin prisma faptului că relatează 
existența românilor în arcul intracarpatic la 
venirea ungurilor în Europa. Cucerirea 
Transilvaniei de către unguri este prezentată ca 
un proces îndelungat, cuprinzând mai multe 
etape, fiind rezultatul unor eforturi de război și 
diplomatice.

Cât privește pe secui, Simon de Kéza 
arată că regii Ungariei i-au colonizat în sud-estul 
Transilvaniei, cu misiuni militare și grănicerești, 

spre sfârșitul secolului al XIII-lea. El relatează că 
secuii au conviețuit pașnic cu populația 
românească din Transilvania împrumutând de la 
aceasta elemente de civilizație precum scrisul:

„Mai rămăseseră dintre huni trei mii de 
bărbați care au scăpat cu fuga din războiul 
Crimhildin și care, temându-se de popoarele din 
apus, au rămas tot timpul în câmpia de la Chigla, 
până în vremea lui Árpád. Aceștia nu s-au chemat 
aici huni, ci secui. Căci toți acești secui sunt 
rămășițe ale hunilor care, când au aflat că 
ungurii se întorc din nou în Pannonia, le-au ieșit 
în cale, când se întorceau, în Rutenia și, după ce 
au cucerit împreună Pannonia, au dobândit o 
parte din aceasta, dar nu în Câmpia Pannoniei, ci 
vecini cu românii, au avut aceeași soartă în 
munții de graniță. De aceea, amestecându-se cu 
românii, se spune că se folosesc de literele lor.” 
(conform traducerii academicianului Gheorghe 
Popa-Lisseanu, vol. IV, pag.84-85).

Ideea lui Simon de Kéza că secuii ar fi 
urmașii hunilor a fost abandonată de majoritatea 
cercetătorilor, inclusiv de cei din Ungaria, în 
cursul secolului XX. Originea secuilor rămâne 
însă un subiect deschis dezbaterii, fiind și astăzi 
viu disputată.

Unii cercetători consideră că secuii ar fi 
maghiari, iar diferențele culturale, etnografice și 
lingvistice care îi separă de Ungaria ar fi datorate 
izolării lor îndelungate, de secole, în munți. Alți 
cercetători îi consideră descendenții unor 
populații turcice (avari, kazari, proto-bulgari 
etc.), maghiarizați de-a lungul istoriei.

Unii cercetători români (Ioan Russu, 
acad. Ghe.Popa-Lisseanu) au subliniat faptul că 
secuii au înglobat o mare parte a populației 
românești, care a fost cu timpul secuizată. Secuii 
s-au amestecat cu populația românească în sânul 
căreia s-au așezat, împrumutând de la aceasta 
cuvinte, elemente ale portului popular, felul de a-
și face casele. Fără îndoială că influența a fost 
reciprocă.

Indiferent care ar fi originea secuilor, este 
de notat faptul că ei reprezintă un grup cultural 
separat, cu istoria sa proprie. În unele momente 
ale istoriei, ei au luptat alături de români, 
împotriva nobilimii maghiare.

G
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Un	octogenar	polivalent:	
profesorul	Nicolae	Pop

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

       tingerea unei vârste „rotunde”, mai ales 
după ce treci de jumătatea de secol, este pentru 
fiecare un moment de bilanț, dar și de sentimente 
oarecum confuze: pe de o parte te bucuri că mai ești 
în viață în timp ce alții din „leatul” tău s-au mutat 
de mult din această lume, iar pe de alta 
conștientizezi faptul că fiecare floare adăugată la 
buchetul vieții te apropie de momentul final.

Poate că și pe profesorul Nicolae Pop din 
Apa îl încearcă acum, la împlinirea frumoasei 
vârste de 80 de ani, asemenea sentimente, însă, eu 
nu cred asta, deoarece întâlnindu-l frecvent la toate 
manifestările culturale importante sătmărene și 
observându-i vivacitatea, atașamentul și interesul 
pentru cutare și cutare lucru nu pare a avea parte de 
astfel de gânduri. El iubește și acum frumosul, arta, 
în speță pictura, mai mereu când îl sun la telefon 
spunându-mi că este sau că tocmai a coborât din 
atelierul în care a pus pe pânză atâtea și atâtea 
buchete de flori, fiind supranumit, pe drept cuvânt, 
„Pictorul florilor”.  

Însă, profesorul Nicolae Pop nu este doar un 
artist, un om care, conform trăsăturilor generale ale 
acestei bresle ar trebui să fie un idealist, un visător, 
ci el este și un om al concretului, un observator al 
realității, atât din viața cotidiană, cât și din trecut, 
găsindu-și mereu timp pentru lectură, studiu și 
cercetare a faptelor și personalităților istorice. 

Cum la artă nu mă pricep, o să-i dedic aceste câteva 
rânduri omagiale activității sale publicistice, ca 
autor de volume și articole cu tematică istorică, 
domeniu în care, deși nu sunt un specialist, m-am 
implicat și eu în anii din urmă. 

Mai mult, l-am cunoscut datorită activității 
mele de coordonator al revistei Eroii Neamului, 
asta întâmplându-se în 2010, cu ocazia lansării 
volumului APA – File de istorie (Editura Citadela, 
Satu Mare, 2010), una din cele mai complete 
monografii ale unei localități din județul nostru, 
lucrare la care a trudit ani de zile alături de regretata 
sa soție, distinsa profesoară Maria POP. După acea 
primă întâlnire, domnul profesor a devenit un 
colaborator important și fidel al revistei, publicând 
aproape număr de număr articole interesante și 
foarte bine documentate, atât despre istoria și 
personalitățile legate de localitatea sa de adopție, 
Apa, cât și referitoare la marile evenimente și 
personalități ce au marcat istoria neamului 
românesc, începând cu faptele epocale din vremea 
lui Mihai Viteazul până la Marea Unire din 1918 și 
la cel de-al doilea război mondial.

De-a lungul timpului, profesorul Nicolae 
Pop a publicat aproape 20 de articole în revista 
Eroii Neamului, din care 16 au fost cuprinse în cel 
de-al treilea volum al domniei sale, Reflexii în timp 
(Editura Citadela, Satu Mare, 2016), pe care am 

A



avut onoarea să-l prefațez. În plus, dat fiind că o 
mare parte din articole au vizat personalitatea 
deosebită a părintelui Vasile Lucaciu, născut în 
Apa, acestea au fost cuprinse și în volumul omagial 
îngrijit de mine, Părintele dr. Vasile Lucaciu în 
paginile revistei sătmărene „Eroii Neamului”, 
apărut la Editura Academiei Române în 2017.

 Având în vedere preocupările sale diverse, 
în toate performând, putem spune, fără teama de a 
greși, că Nicu Pop este un artist, atât al penelului 
(lucru deja de mult confirmat prin multitudinea de 
expoziții organizate), cât și al condeiului. De altfel, 
influența artistului plastic Nicolae Pop asupra 
scriitorului cu același nume poate fi observat, cu 
precădere, în articolul Gânduri despre dr. Vasile 
Lucaciu, unde autorul își dezvăluie adevăratul 
potențial literar, dând frâu liber imaginației, lăsând 
epitetele, comparațiile, metaforele și toate celelalte 
mijloace specifice scriitorilor „de meserie” să 
zburde pe hârtie și să inducă sentimente și trăiri 
deosebite cititorului nostalgic după vremea 
copilăriei petrecute în mirifica lume a satului 
românesc.

Acum, la ceas aniversar, pot să-mi manifest 
și eu satisfacția pentru umila mea contribuție la 
„ieșirea sa în lume” în cele ale scrisului, prin 
crearea cadrului necesar în care să-și publice 
articolele cu tematică istorică. Mă bucură nespus 
acest fapt și îi mulțumesc pentru încrederea pe care 
a manifestat-o mereu față de mine și activitatea 
mea, iar pentru faptul că astfel a contribuit la mai 
buna cunoaștere a istoriei acestor locuri, la 

promovarea sentimentelor patriotice și a 
respectului față de jertfele înaintașilor în rândurile 
cititorilor revistei se cuvine să-l felicit. Trebuie să-l 
felicităm pe Nicolae Pop și pentru curajul de a 
aduce în fața cititorului fapte ce scot în evidență 
patriotismul și dragostea de neam și țară, într-o 
vreme când astfel de sentimente sunt considerate 
ca fiind depășite, chiar anacronice, de către unii a 
căror unică țintă este contestarea și demonetizarea 
Istoriei noastre Naționale.

Aceleași felicitări i le adresez și din 
perspectiva împlinirii frumoasei vârste de 80 de 
ani, dorindu-i ca sufletul său de artist, istoric și 
scriitor să rămână mereu tânăr, iar trupul să fie 
suficient de zdravăn și sănătos încât să-i permită să 
desfășoare o activitate creatoare încă mulți ani de 
acum înainte.

Pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul întregii 
sale vieți, ca dascăl, artist plastic, istoric, scriitor, 
edil (să nu uităm că a fost o perioadă primar al 
comunei Apa), dar mai ales pentru contribuția sa la 
apariția revistei Eroii Neamului, colectivul 
redacțional și Asociația Civică Tempora Satu Mare 
îi aduc calde mulțumiri, alături de tradiționala 
urare: LA MULȚI ANI!

Și, pentru ca să nu rămână doar vorbele, cu 
prilejul sărbătoririi acestui frumos eveniment din 
viața domniei sale - prin vernisarea unei 
excepționale expoziții personale la Muzeul de 
Artă, în data de 18 aprilie 2018 – i-am oferit o 
Plachetă omagială pentru întreaga sa activitate 
artistică, istorică și publicistică. 
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AVRAM	IANCU	-	model	și	inspirație

Prof.	Cătălina	SATMARI

    n fiecare an, la sfârșitul lunii mai, elevii și 
dascălii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Satu 
Mare, în parteneriat cu Societatea cultural-patriotică 
Avram Iancu, filiala Satu Mare, își omagiază 
patronul spiritual printr-un program de activități 
cultural-educative și artistice reunite sub genericul 
„AVRAM IANCU - model și inspirație”.

Omul care a întruchipat mai bine decât oricare 
altul aspirațiile națiunii române s-a născut în 1824 la 
Vidra de sus (astăzi comuna Avram Iancu) din 
județul Alba, într-o familie de moți cu situație 
materială bună. Nașterea sa, se pare că nu a fost 
înregistrată, deoarece potrivit legilor de atunci, 
familiile unde existau doi băieți născuți erau obligate 
să trimită pe unul dintre ei ca oștean în slujba armatei 
austriece. Se știe așadar, doar că acesta „… s-a 
născut pe vremea cireșelor”. Iată raționamentul 
care a stat la baza alegerii ca perioadă în care să ne 
amintim de Avram Iancu, cel care a rămas în istorie 
ca un simbol al patriotismului și al 
jertfei pentru libertate, un simbol al 
ideii de unitate, idee pentru care a 
luptat și în slujba căreia și-a pus 
întreaga sa viață. 

S u p r a n u m i t  „ C r ă i ș o r u l 
Munților”, Avram Iancu a deschis 
calea spre deșteptarea națională, 
faptele  sale  înscr i indu-se în 
conș t i in ța  poporu lu i  român, 
pregătind drumul spre Marea Unire 
din 1918, iar programul stabilit la 
3/15 mai 1848, la Blaj, a rămas 
orientarea politică de bază până la 
îndeplinirea visului de veacuri al 
românilor. Idealurile pentru care a 
trăit, a luptat și s-a sacrificat Avram 
Iancu s-au împlinit după 46 de ani de 
la moartea sa, la 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia. 

A cunoaște faptele și gândirea lui Avram Iancu, 
a-l iubi și cinsti este o datorie morală pe care noi, 
elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale 
„Avram Iancu”, o avem față de acest erou, devenit 
patronul spiritual al instituției noastre începând cu 
anul 1997. A crea o legătură sufletească cu Avram 
Iancu înseamnă să ne întoarcem la tradiții, la istorie, 
la valorile naționale, la evocarea momentelor vibrant 
patriotice care să ne reamintească cine suntem. 
Istoria ne obligă să ne cinstim eroii și să le purtăm 
veșnică recunoștință. Mereu avem nevoie de repere 
de identitate. Noi toți și cu atât mai mult elevii noștri. 
Este nu numai benefic, dar și obligatoriu ca aceștia să 
crească având în vedere fapte, pilde, chipuri ale 

strămoșilor noștri – cei care ne-au dat țara în care 
locuim.

Parteneriatul cu Societatea cultural-patriotică 
Avram Iancu are ca principal scop desfășurarea unor 
activități prin care se urmărește renașterea unor 
sentimente precum dragostea de neam și patrie, 
credință și omenie, respectul pentru trecut și pentru 
cei care i-au dat strălucire, respectiv cunoașterea 
modelului cultural-național reprezentat de 
personalitatea lui Avram Iancu. Avram Iancu a fost și 
este un simbol. Avram Iancu a trăit, a fost un model, 
i-a condus pe moți, a fost respectat de toți și ne-a 
lăsat nouă o misiune: să fim oamenii timpului 
nostru!

Formarea unor cetățeni responsabili și implicați 
este o preocupare permanentă a dascălilor Școlii 
Gimnaziale „Avram Iancu” Satu Mare, atât în cadrul 
activităților didactice și educative cotidiene, cât și 
prin organizarea unor evenimente speciale. Ne 

dorim ca toți „crăișorii" crescuți și 
educați în școala sătmăreană care-i 
poartă numele să fie luptători 
adevărați în viață, iar dascălii lor să 
păstreze tradiția și reputația de 
călăuze demne și responsabile! 

A ș a  c u m  s p u n e a m  î n 
introducerea articolului, în fiecare 
primăvară, împreună cu membrii 
Societății cultural-patriotice Avram 
Iancu, marcăm aniversarea nașterii 
Crăișorului prin depuneri de flori, 
jerbe și coroane la cele două busturi 
ale sale din municipiul Satu Mare. Și 
în acest an, în data de 8 iunie, am 
făcut la fel, atât la bustul din fața 
școlii noastre cât și la cel din Centru 
Nou, elevii și cadrele didactice 

purtând costume populare. În ambele locații, elevii 
au susținut scurte programe artistice cu poezii și 
cântece închinate eroului nostru național.

Tot ca o tradiție a ultimilor ani, în septembrie  
vom participa cu un grup de elevi la manifestările de 
la Țebea dedicate comemorării lui Avram Iancu, 
ocazie cu care vom vizita și cetatea de la Alba Iulia. 

De asemenea, pentru a marca Centenarul Marii 
Uniri, am inițiat un proiect județean intitulat „Pași 
spre Marea Unire”, în cadrul căruia, în perioada 
octombrie-decembrie, vom desfășura numeroase 
activități, respectiv concursuri de eseuri, creații 
literare și plastice. În cadrul acestui proiect, sperăm 
să beneficiem și de sprijinul revistei Eroii Neamului.
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Inundațiile	din	1970	-	moment	de	cumpănă,	
dar	și	de	solidaritate	pentru	sătmăreni

Alexandra	Maria	ORHA
	CN	,,Mihai	Eminescu''

   omeșul este al cincilea râu ca mărime și 
debit din România. Are o lungime de 465 km. 
Bazinul hidrografic se formează prin unirea în 
amonte de Dej a râului Someșului Mare cu 

1Someșul Mic.
Someșul are pe teritoriul județului Satu Mare 

un curs de 61 km. Datorită pantelor cu înclinație 
mică a reliefului, are un curs liniștit, dar debit 

 2foarte fluctuant.  Maghiarii au denumit râul Someș 
„Szamos” ,  germani i  „Samasch” ,  i a r  în 
documentele redactate în limba latină apare 
denumirea de „Samus”, preluată de la daci.  

Lunca Someșului s-a format la sfârșitul 
Pliocenului, în era Terțiară, fiind organic legată de 

3colmatarea lacului Panonic.  Datorită reliefului 
puțin înclinat în zona orașului, Someșul a avut 
numeroase meandre .  Potr ivi t  unor  date 
consemnate de către istorici, în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, în zona orașului Satu Mare 
existau nu mai puțin de 25 meandre în aval și 14 în 
amonte. Până la regularizare, lungimea cursului 
Someșului în hotarul orașului era de 36,5 km. 
Teritoriul orașului este amplasat pe lunca 
Someșului de pe ambele laturi ale râului. 

Numeroși călători străini consemnează în 
lucrările lor strânsa legătură dintre dezvoltarea 
orașului Satu Mare și Someș. 

În anul 1760 brațul vechi al Someșului, care 
despărțea Satu Mare de Mintiu, este închis 
definitiv.

Someșul a provocat și pagube orașului. În 
1816 are loc o inundație devastatoare, urmată de o 
foamete cumplită. Conform informațiilor furnizate 
de istoricul Bogdány Mihály „o femeie și-a pierdut 

 4
mințile și și-a mâncat propriul copil”.

O noua viitură se produce în anul 1870 când 
unul din podurile de peste Someș este distrus. 
Interesant este însă faptul că în 1871, vara, în 
condițiile în care se înregistrează un nivel foarte 
scăzut al apelor Someșului, se stabilește cota apei 
la nivelul zero, care se află la 120,31 m deasupra 

 5Mării Adriatice.
Scrierile vechi vorbesc despre un șir de 

inundații ale Someșului petrecute în 1740, 1792, 
1855, 1884 și 1885, când nivelul a atins cota de 630 
cm. Inundațiile din 1970 au fost cel mai mare 

dezastru natural din istoria Sătmarului. Principala 
cauză a inundației a fost vremea ploioasă din lunile 

 6aprilie-mai.
În dimineața zile de 14 mai, la MIRA Satu 

Mare, nivelul apelor Someșului atinge cota de 770 
c m ,  c u  t e n d i n ț ă  d e  c r e ș t e r e .  S e c t o r u l 
hidrometeorologic Cluj anunță la orele 12 că 
nivelul este în continuă creștere. Conducerea 
municipiului decide ridicarea digurilor cu 1,5 m pe 
toată lungimea lor. Era o decizie greșită, deoarece 

3cerea dislocarea a 300.000 m  de pământ, ceea ce în 
6-8 ore era imposibil. Cea mai realistă soluție a fost 
evacuarea oamenilor din zonele limitrofe. 

Mobilizarea sătmărenilor a fost fantastică. În 
lupta cu năvala apelor s-au cheltuit 740000 ore de 
muncă, 35000 ore/utilaj (camioane, buldozere și 

3tractoare), peste 500 m  de cherestea, mii de tone de 
 7piatră.

Mulți sătmăreni, în momentele în care au fost 
inundații, au crezut că digurile au fost depășite. În 
realitate, digul a fost rupt în zona localității 
Mărtinești, iar apele au inundat orașul. Mii de case 
au fost spulberate. Albia Someșului atingea, în 
anumite porțiuni 15 km lățime. Nivelul apelor 
revărsate ajunge la 3 m, iar viteza de izbire era de 
10 m/sec. (36 km pe oră). În Satu Mare sunt 
distruse complet 2200 de case, iar 2660 sunt 

 8
afectate parțial. Au pierit în valuri 56 de sătmăreni.

Au fost compromise total culturile de peste 
57000 ha, iar pierderile înregistrate în industrie s-
au ridicat la 77.000.000 lei. Autoritățile de la 
București nu au rămas indiferente. La câteva zile 
de la dezastru, Nicolae Ceaușescu a vizitat orașul 
sinistrat. 

Țara s-a mobilizat pentru a ajuta Sătmarul 
distrus. În câteva zile au fost trimise 114112 kg 
pâine, 33000 kg făină, 38000 kg slănină, 59000 

 9cutii conserve, 140000 ouă, 27000 litri lapte.  Pe 
atunci românii erau mai solidari… În numele 
omeniei au sosit ajutoare și de peste hotare: 399 
corturi, 1364 paturi și saltele, peste 14000 articole 
îmbrăcăminte. Alimentele trimise erau în valoare 
de 1700000 lei.

După marile inundații, orașul a renăscut. 
Digurile au fost consolidate, iar Someșul este 
folosit pentru irigarea terenurilor agricole. Până în 

S



anul 1989, județul Satu Mare a avut un sistem de 
gospodărie a apelor bine pus la punct. S-au 
construit două poduri noi peste Someș: podul 
Golescu și podul Decebal. Pentru sinistrați s-au 
construit trei cartiere noi: Solidarității, Carpați I și 
14 Mai.

Inundația din 1970, deși a cauzat atâtea 
pagube, a fost un moment de solidaritate pentru 
sătmăreni. Tineri și bătrâni, români și maghiari s-
au unit pentru ca momentul să fie depășit. Putem 

afirma că din acele încercări, sătmărenii au ieșit 
victorioși.

Timp de mai mulți ani, Ziua Sătmarului se 
sărbătorea la 14 mai. Era o blasfemie, deoarece la 
acea dată au murit oameni, iar pagubele au fost 
foarte mari. La 14 mai, sătmărenii trebuie să 
comemoreze, nu să se distreze. Totodată, ei trebuie 
să-și amintească de solidaritatea din acele zile și de 
faptul că nu s-au lăsat îngenuncheați de natură.
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1. Someșul Mare izvorăște din Munții Rodnei iar Someșul Mic, format din confluența Someșului Rece cu Someșul
Cald, are izvorul în Munții Apuseni.
2.  Alexandru Roșu, Geografia fizica a României, E.D.P., București, 1973, p. 90.
3.  Monica Pop, Gabriela Silaghi, Ioan Viman, Județul Satu Mare. Ghid turistic, istoric, cultural, Ed. Solstițiu, Satu
Mare, 2004, p. 8.
4. Koka, C. Carol, Satu Mare. Repere de cronologie istorica, Satu Mare, 2012.
5. Ibidem, p. 108
6. Epopee pe Someș, Satu Mare, 1970 [Album editat sub îngrijirea Secției de Propagandă a C.C. al P.C.R. Satu Mare],
Ed. a II-a, Satu Mare, 1971, p. 11.
7.  Datele au fost comunicate de Centrul Județean de Statistică Satu Mare.
8. Epopee pe Someș..., p.32.
9. Ibidem, p. 39;

„Bulevardul Eliberării în dimineața 
zilei de 15 mai.” (1970)

Sursa de documentare: Epopee pe 
Someș. Satu Mare 1970 [Album editat 
sub îngrijirea Secției de Propagandă a 
CC. al P.C.R. Satu Mare]. Ed. a II-a, 
Satu Mare, 1971. Fotografie realizată 

de către Gheorghe Iancu.

„Peisaj familiar în orașul de pe 
Someș.” (1970)

Sursa de documentare: Epopee pe 
Someș. Satu Mare 1970 [Album 
editat sub îngrijirea Secției de 

Propagandă a CC. al P.C.R. Satu 
Mare]. Ed. a II-a, Satu Mare, 1971. 

Fotografie realizată de către 
Gheorghe Iancu.

Note
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Ecouri	canadiene

   umele meu este Angela Faina și m-am 
născut la Satu Mare. Sunt absolventă a liceului 
„Mihai Eminescu” din Satu Mare, clasa specială 
de matematică a profesorului Cavaşi, promoţia 
1972. Am absolvit Facultatea de “Automatică şi 
calculatoare” de la “Institutul Politehnic 
Bucuresti”, promoţia 1977.

Am emigrat în Canada, la Montreal, în 
1998, unde am lucrat în domeniul concepţiei pe 
ordinator a schemelor electrice pentrut diverse 
dispozitive (calculus, design etc.).
  Fac parte din colectivul de redacție al 
revistei “Candela”, revistă de literatură şi cultură 
generală a diasporei româneşti din Canada, care 
are deja 21 de ani de existenţă şi este singura din 
America de Nord de acest gen, bucurându-se de o 
frumoasă apreciere.

Prin intermediul acestei reviste, aducem în 
atenţia cititorilor personalităţi marcante 
româneşti, fapte şi evenimente istorice şi de 
cultură, scoţând în evidenţă valorile noastre 
specifice, românești, pentru a fi cunoscute de cei 
ce trăiesc departe de glia străbună.

Colectivul redacţional al revistei este 
alcătuit din: Victor Roşca - Redactor sef, Mircea 
Gheorghe şi Nicolae Marinescu – redactori, 
Marius Neaga - tehnoredactor (care munceşte 
enorm), preot Liviu Alexandrescu – consilier, iar 

eu sunt ilustratoarea revistei, fiind preocupată 
continuu de a o prezenta sub o formă estetică 
agreabilă, interesantă, cât mai atractivă. Această 
activitate îmi este facilitată de faptul că am şi o 
Diplomă de absolvire a Şcolii Populare de Artă din 
Satu Mare - secţia pictură, unde am avut norocul şi 
plăcerea de a-l avea ca profesor pe regretatul 
pictor sătmărean Ion Popdan.

Profit de ocazie pentru a spune câteva 
cuvinte despre acest minunat om. Am primit de la 
d-na Popdan Claudia, soţia pictorului, cartea de 
poezii “Blestemul de a fi munte”, pe care o păstrez 
cu multă preţuire. La fel păstrez şi autografele şi 
dedicaţiile ce mi le-a făcut domnul Popdan cu 
ocazia unei expoziţii omagiale de pictură a 
elevilor dânsului, după ani şi ani de la absolvire, la 
care am participat la Satu Mare. Mai ţin minte, 
când am fost invitată de mai multe ori la studioul-
atelier al său din centru, discuţiile deosebit de 
interesante, agreabile şi cu tentă filozofică, aşa 
cum îi plăcea dânsului să poarte conversaţiile. 
Terminase şi teologia şi de aceea avea un fel de 
aură spirituală pe care parcă o simţeam în jurul 
său. A avut o mare influenţă asupra formării mele 
ulterioare. A fost pentru mine un model al 
intelectualului de calitate. De aceea l-am admirat, 
respectat şi stimat mereu cât a fost în viaţă. Ar fi 
multe de spus....Îi port în suflet amintirea. 
Dumnezeu să-l odihnească!

Închei scurta mea prezentare, prin a 
informa citiorii că particip frecvent la expoziţii de 
pictură și grafică. De asemenea, în România, la 
Deva, am o casă şi alte proprietăţi, unde vin cu 
mare plăcere în fiecare vară pentru 2-3 luni, ocazii 
în care vizitez şi rudele şi prietenii din Satu Mare.
 După ce, la începutul lunii iunie 2018, am 
intrat în contact cu domnul Voicu Şichet, 
redactorul coordonator al excepţionalei reviste 
sătmărene “Eroii Neamului”, în urma schimbului 
de informaţii, idei etc. pe e-mail, s-a născut ideea, 
propusă de mine, de a publica într-o formă sau 
allta aprecierile mele la adresa dânsului, a 
publicaţiei şi a activităţii, în general, pe care o 
desfăşoară, aprecieri care nu sunt doar ale mele, 
ele reprezintă opinia multora din conaţionalii 
noştri care trăiesc în Canada şi în alte ţări, care au 
luat la cunoştinţă despre acestea, vorbele mele 
fiind doar un ecou al acestora. Deşi la început 
(dintr-o modestie exagerată, spun eu), s-a arătat 

Ing.	Angela	FAINA

N
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reticent la un astfel de demers, am convenit cu 
dânsul să publicăm în revistă succesiunea e-
mailurilor mele, cu unele intercalări ale 
răspunsurilor sale, pentru a nu face loc unor 
interpretări neavenite, cum că, vezi Doamne, şi-ar 
face domnia sa “reclamă”, născocind vorbe de 
laudă şi aprecieri din partea nu ştiu cui. Pentru cine 
este curios, putem pune la dispoziţie întreaga 
corespondenţă dintre noi, pentru a se convinge că 
tot ceea ce urmează în rândurile de mai jos le-am 
scris la vremea respectivă fără vreun interes.
  Doresc să-i mulţumesc domnului Voicu 
Şichet şi pentru micile corecturi aduse textului 
(eliminarea prescurtărilor, a unor pasaje 
neinteresante şi scrierea cu diacritice), astfel încât 
materialul să fie apt a fi publicat într-o revistă de 
asemenea ţinută.

05.06

Bună ziua d-le colonel (r) Voicu Șichet 

   Mă numesc Angela Faina şi am primit în 
vara lui 2017 un exemplar din revista “Eroii 
Neamului” de la d-na profesoară Lucia Munteanu.

Sunt o sătmăreancă, o fostă elevă a dânsei, 
am terminat Liceul Mihai Eminescu în 1972 
“secţia specială de matematică” prof. Cavaşi şi 
apoi am urmat facultatea de Automatică şi 
Calculatoare Bucureşti (promoţia 1977).
  Din 1998 locuiesc la Montréal, Canada, şi 
promovez valorile noastre culturale peste hotare, 
prin intermediul revistei “Candela”'.
  Am constatat că revista pe care o 
conduceţi cât şi “Asociaţia Tempora” al cărei 
preşedinte sunteţi, promovează înaltele idealuri şi 
valori româneşti, cunoaşterea istoriei noastre şi 
este însufleţită de un puternic suflu patriotic. 
Revista este frumos ilustrată din punct de vedere 
grafic, calitatea sa impresionând din toate 
punctele de vedere: conţinut şi prezentare.
  Vă felicit pentru tot ceea ce faceţi pentru 
binele şi promovarea valorilor noastre româneşti: 
culturale, istorice, spirituale etc.

Ader perfect la aceste valori şi intenţii ale 
dvs. de a ne face cunoscută istoria, de a o prezenta 
tinerei generaţii şi lumii întregi şi de a o păstra în 
sufletele noastre. 
 FELICITĂRI pentru dăruirea cu care lucraţi spre 
binele neamului nostru şi pentru promovarea 
valorilor româneşti! 
  Ar fi de un real interes să vă avem printre 
noi, cu articole din revista pe care o conduceţi şi cu 
alte materiale (imagini, rezumate sau ştiri) despre 

evenimente organizate şi fapte remarcabile ale 
„Asociației Tempora”. 

La fel, ar fi spre binele românilor din 
diaspora canadiană o eventuală colaborare a dvs. 
cu revista “Candela” din Montréal; românii din 
Canada ar avea date şi ştiri de la sursă, direct de la 
personalităţile reprezentative dedicate trup şi 
suflet cauzei româneşti.
  Dacă sunteţi de acord, suntem onoraţi să 
vă putem promova în paginile revistei noastre cu 
articole, idei etc.
  Iată răspunsul prompt al domnului colonel 
din aceași zi:

 „Doamna profesoară mi-a tot povestit despre 
dumneavoastră, despre munca dumnevoastră în 
folosul comunităţii româneşti din Canada şi nu 
numai. Cred că toate aprecierile pe care le-aţi făcut 
la adresa mea, ba poate chiar mai multe, se cuvin şi 
pentru dumnevoastră, aşa că nu le mai repet.

Mă bucur că suntem amândoi “eminescieni”, 
chiar dacă eu sunt din promoţia 80 a doamnei 
Munteanu. Dacă nu mă înşel, aţi fost colegă de 
promoţie cu Angela Donca, actualmente 
Negreanu, fostă şi ea profesoară de română la 
Slavici (pe vremea aceea nr. 2, cred). Să ştiţi că 
domnul Cavaşi mai ţine ore de “dirigenţie” cu 
promoţiile foştilor elevi. Se ţine foarte bine!

Aşa cum îi spuneam şi doamnei profesoare, 
aveţi acordul meu de a publica, în întregime, 
parţial, rezumat, sau oricum doriţi, materialele din 
revistă, specificând doar sursa. Le găsiţi pe toate 
pe site-ul Asociaţiei Civice Tempora Satu Mare: 
–Asociatia Civica TEMPORA  Asociatia Civica 
Tempora Satu Mare Tot acolo veţi găsi şi 
informaţii “la cald” despre activităţile noastre, dar 
şi ale altora implicaţi în sărbătorirea Centenarului 
sau alte activităţi de promovare a valorilor 
culturale, spirituale şi patriotice româneşti, pe 
care, de asemenea, le puteţi folosi cum doriţi. 
Chiar mă bucur că activităţile noastre vor fi 
diseminate printre conaţionalii noştri de peste 
ocean. Există şi o pagină de facebook: Asociatia 
Tempora România 100, unde de asemenea 
promovăm acţiunile noastre, inclusiv printr-un 
program de publicitate contra cost. Şi de acolo 
puteţi folosi ceea ce credeţi dumneavoastră.

Cred că aşa este mai simplu, pentru că nu ştiu 
dacă voi avea timp să scriu articole special pentru 
revista dumneavoastră, deşi o să mă străduiesc, 
însă în perioada aceasta sunt prins cu tare multe...

Pe de altă parte, dacă dumneavoastră 
consideraţi oportun, aş putea prelua şi eu din 
articolele dumneavoastră din “Candela”, sau să-
mi trimiteţi materiale care doriţi să apară în Eroii 
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Neamului, fie că sunt publicate în revista 
dumneavoastră, fie că nu.

În speranţa unei colaborări fructuoase în viitor, 
vă asigur de întreaga mea gratitudine.”

 07.06

  Vă mulţumesc pentru rândurile dvs. şi 
pentru faptul ca acceptaţi colaborarea noastră. Ne 
face cinste să vă publicam articolele, ideile, 
animate de un înalt patriotism şi să facem 
cunoscute acţiunile pe care le intreprindeţi spre 
răspândirea valorilor noastre româneşti în ţară şi 
străinătate. 
  Suntem mândri să vă avem printre 
colaboratori. Vom specifica întotdeauna sursa, 
adică revista “Eroii Neamului” sau “Asociaţia 
Civică Tempora”.
  Am intrat cu câteva ore în urmă (aici era 
dimineaţă) pe site-ul Asociaţiei Tempora şi am 
constatat că deja aţi şi publicat ştirea referitor la 
colaborarea noastră.
   Sper din tot sufletul că împreună (românii 
din ţară şi din diaspora) vom fi mai puternici 
pentru a promova cultura, istoria şi spiritualitatea 
românească în lume. Voi căuta să atrag 
personalităţi din diaspora, organizaţii şi asociaţii, 
spre a avea o mai largă arie de răspândire a ideilor 
şi acţiunilor dvs. (şi ale noastre), atât de necesare 
pentru menţinerea şi cunoaşterea şi pe viitor a 
acestor valori.
   E imperios necesară cunoaşterea istoriei 
noastre şi, în principal, eforturile imense ale 
înaintaşilor noştri, adevăraţi patrioţi, de a ne reuni 
pe toţi românii într-un singur stat care să ne 
reprezinte cu mândrie în lume. În aceste vremuri 
tulburi, trebuie să avem un ideal comun în a pune 
în lumină, în faţa lumii, adevăratele valori 
româneşti şi personalităţile care ne-au făurit 
istoria şi cultura. Suntem o naţiune cu o istoire de 
care ne mândrim şi pe care trebuie s-o valorizăm. 
  Românii au dat omenirii personalităţi de 
mare valoare, în multe domenii! Cinste lor! Noi 
avem datoria de a-i prezenta lumii pentru că, de-a 
lungul timpului, din diferite motive, au fost 
eclipsaţi, lăsaţi în umbră sau chiar neglijaţi. Noi, 
toţi, trebuie să depunem eforturi ca ei să fie 
cunoscuţi şi respectaţi. Şi urmaţi! 

La “Candela” avem acest proiect, de a-i 
promova, prin articole în revistă şi pe fiecare 
copertă.
  Anul acesta este dedicat “Centenarului 
Marii Uniri”. Pe fiecare număr vom avea tricolorul 
românesc în diferite forme şi un medallion special 

creat de mine: “Centenarul Marii Uniri” în culorile 
tricolorului, ce va apare pe fiecare copertă şi cât de 
des posibil în interiorul revistei, alături de 
articolele specifice unirii.
 Deja au apărut : 
 - Candela nr. 1 - coperta din dos cu o poezie şi 
harta României Mari, iar în interiorul revistei, 
articolul d-nei prof. Lucia Munteanu despre 
Unirea cea Mare ca eveniment naţional; 
 - Candela nr. 2 - coperta din faţă: Gheorghe Pop de 
Băseşti, coperta din dos o altă poezie patriotică a 
unei eleve basarabence şi o altă hartă a României 
Mari (apărută în timpul Imperiului Austro - Ungar 
cu repartiţia naţionalităţilor şi care dovedeşte în 
mod zdrobitor, evident, că populaţia românească 
este absolut majoritară) şi articolul d-nei prof. 
Lucia Munteanu despre Gheorghe Pop de Băseşti. 
Pentru acest număr am insistat personal pentru 
publicarea unui articol despre Marea Unire al 
Președintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop, 
Cultura românească şi dimensiunea sa istorică, 
precum şi cel al lui Cezar Vasiliu, 100 de ani de la 
Unirea Basarabiei cu România.
 - Candela nr. 3 - va avea pe prima copertă pe Iuliu 
Maniu, iar în revistă un articol al d-nei prof. Lucia 
Munteanu despre personalitatea sa (a lui Iuliu 
Maniu), precum un alt articol de excepție al 
academicianului Ioan Aurel Pop.

.... Şi, la fel, următoarele numere vor avea 
pe coperta din faţă câte o personalitate din ciclul 
“Făuritorii Marii Uniri”: urmează Vasile Lucaciu, 
Vasile Goldiş, Ionel Brătianu, Regele Ferdinand 
(alături de Regina Maria) etc. 
 Va doresc multă inspiraţie şi putere de muncă 
pentru a vă continua MENIREA atât de importantă 
LA CÂRMA ORGANIZAŢIILOR PE CARE LE 
CONDUCEŢI.

 VĂ DORESC MULT SUCCES ŞI 
MULTĂ SĂNĂTATE CA SĂ PUTEŢI ŢINE 
CÂT MAI SUS FLAMURA IDENTITĂŢII 
NOASTRE NAŢIONALE! 

 Felicitări pentru tot ceea ce faceţi! 
 Sunteţi un adevărat român, un sătmărean 

dedicat trup şi suflet ţării şi românismului! Bravo! 
 Vă susţinem! Doamne ajută!

11.06

  Am primit şi am deschis fişierele pe care 
mi le-aţi trimis. Sunt documente de o excepţională 
valoare. Cartea (n.r. Părintele dr. Vasile Lucaciu în 
paginile revistei sătmărene „Eroii Neamului”), am 
răsfoit-o doar, pentru că n-am avut timp în aceste 2 
zile s-o parcurg în întregime, dar o voi face cât de 
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curând posibil. Sunt nerăbdătoare s-o parcurg, 
pentru că subiectul Marii Uniri este unul de o 
importanţă covârşitoare pentru noi românii.

Ne-aţi acordat permisiunea, într-un e-mail 
anterior, că putem folosi materialele dvs. în 
“Candela”. O vom face cu MARE BUCURIE şi cu 
MULT RESPECT pentru munca pe care aţi depus-
o şi pentru eforturile dvs. de a propaga istoria 
noastră în lume. 
  Voi trimite redactorului nostru şef de la 
“Candela” cartea şi desigur, sunt convinsă, O VA 
APRECIA LA ADEVĂRATA VALOARE.

Eu voi veni la Satu Mare în această vară şi 
sper că vom avea ocazia de a ne întâlni personal. 
Până atunci vă doresc spor la lucru, inspiraţie şi 
putere de muncă în continuare, spre binele ţării şi a 
tuturor românilor din lume.
Multă sănătate! Doamne ajută!

13.06

  Aşa cum v-am mai scris într-un e-mail 
precedent, citesc cartea cu mare interes. Descopăr 
tot mai mult importanţa rolului dvs. în toate 
acţiunile cu caracter patriotic din judeţ.

 S U N T  D I N  C E  Î N  C E  M A I 
IMPRESIONATĂ DE MUNCA TITANICĂ şi de 
DEVOTAMENTUL cu care vă implicaţi în acţiuni 
deosebit de importante pentru susţinerea 
românităţii şi fiinţei noastre naţionale.
  Citind tot mai mult despre acţiunile dvs., 
despre ceea ce intreprindeţi, constat că sunteţi o 
personalitate de mare importanţă în judeţ, 
aprinzând şi menţinând aprinsă flacăra patriotică.
  Prin entuziasmul dvs., prin dăruirea totală 
cauzei noastre, a românităţii, aveti un loc de cinste 
în fruntea personalităţilor sătmărene. Sunteţi un 
pilon rezistent şi puternic în calea uitării şi 
minimizării trecutului nostru. Bravo!

Vă încurajez din tot sufletul să continuaţi! 
Nu oricine e capabil să poarte pe umeri o asemenea 
sarcină ÎN NUMELE NEAMULUI SĂU! Dvs. 
purtaţi flamura tricolorului şi o tineţi sus, să se 
vadă! S-o vadă cei care ar indrăzni să nutrească 
gânduri revanşarde. 
  SUNTEŢI UN EDEVĂRAT EROU! TOT 
RESPECTUL! TOATĂ ADMIRAŢIA pt. TOT 
CEEA CE FACEŢI spre binele neamului! 

 13.06

 Aş vrea să difuzez mai departe materialul 
ce mi l-aţi trimis, cartea despre marele patriot, 
părintele V. Lucaciu… revistei “Candela” şi altor 

români din diaspora.
 Vă mulţumesc anticipat (N.R. era vorba de 

chestiuni tehnice privind transmiterea cărţii în 
pdf) şi vă doresc pe mai departe multă inspiraţie şi 
putere de muncă să duceţi la îndeplinire alte şi alte 
acţiuni culturale şi de natură patriotică.

 Cu toată stima şi admiraţia 

13.06

Ceea ce v-am scris, toate sunt venite din 
inimă, sincer, ca semn de apreciere, pentru că îmi 
dau seama câtă muncă, cât devotament, 
determinare şi ambiţie sunt puse în slujba acestor 
acţiuni.
  Ştiu că aveţi de luptat cu diverse piedici de 
diverse tipuri, unele subiective, altele obiective, 
altele aleatorii, deci cu atât mai mult sunt deosebit 
de meritorii acţiunile dvs. 
  Numai PATRIOTUL, numai el, poate face 
faţă la toate acestea, atâtea sacrificii de tot felul, 
poate trece peste atâtea piedici şi poate suporta 
atâtea greutăţi .
  Deci, consider că nu e nici o exagerare, 
acesta este ADEVĂRUL ABSOLUT şi trebuie 
spus sus şi tare!... ca toţi să înţeleagă cine sunteţi, 
pe cine au alături şi cu cine au onoarea să 
colaboreze! 
  SUNTEŢI O MARE PERSONALITATE, 
AVEŢI UN SUFLET DE MARE PATRIOT! 
  Trebuie să fiţi susţinut pentru tot ceea ce 
faceţi, acţiuni atât de importante pentru noi, 
românii! Aceste rânduri vin să vă susţină munca, 
realizările şi să le pună în lumină, să sublinieze 
importanţa rolului dvs. în aceste acţiuni patriotice.

NU VĂ CUNOSC PERSONAL, DAR 
AM CITIT ŞI CONSTATAT CÂTE FACEŢI 
SPRE BINELE NOSTRU, AL ROMÂNILOR. 

Nu am nici un interes, de nici un fel, faţă de 
nimeni şi faţă de nimic. Deci tot ceea ce v-am scris 
este pornit din suflet, este sincer şi este admirativ! 
Toate acestea vin să sustină un adevăr evident şi 
sunt o constatare sinceră faţă de o personalitate a 
Sătmarului, oraşul meu natal. 
 D-zeu să vă ţină în viaţă mulţi, mulţi ani de 
acum încolo, să puteţi sluji pe mai departe neamul 
nostru în acelaşi fel ca înaintaşii noştri, marii 
făuritori de istorie.

Vă rog să publicaţi tot ce v-am scris, toate 
apreciereile mele, în revista dvs. “Eroii Neamului” 
sau oriunde credeţi că se potriveşte.  

Este absolut necesar să fiţi pus în faţă, să 
veniţi la rampă, în lumină! Este imperios necesar 
să fiţi valorizat în faţa celor cu care colaboraţi 



pentru că meritaţi din plin, pentru tot devotamentul 
cu care vă slujiţi neamul şi ţara!

 Cu mare respect si deosebită consideraţie pt 
tot ceea ce intreprindeţi,
 

 13.06

Fiind interesată de ceea ce se petrece în țară, 
răsfoind des site-urile ziarelor românești, am găsit 
un ziar transilvan care traduce articole ale 
jurnaliştilor maghiari în româneşte, precum și o 
poezie care m-a emoționat, m-a impresionat.

  Pe mine mă îngrijorează conţinutul acestor 
articole şi situaţia românilor din Harghita şi 
Covasna, Mureş etc. care se simt ca străini în 
propria ţară. 

  Cred că ar trebui luate unele măsuri pentru 
reglementarea situaţiei de acolo, în contextul 
n o r m e l o r  ş i  d i r e c t i v e l o r  e u r o p e n e  ş i 
internaţionale în domeniul drepturilor şi 
libertăţilor de care beneficiază comunităţile 
etnice.

M-am gândit că poate vă interesează s-o 
publicaţi în revista “Eroii Neamului”.

 EROII ŢĂRII MELE 

Autor: Mircea Dorin Istrate (Târgu-Mureş)

Descoperit şi-n plecăciune mă rog la bunul 
Dumnezeu,
Vă ierte de-aţi făcut păcate şi dacă sufletul vi-i 
greu,
Pe voi, eroii Ţării mele, ce-mi însfinţiţi străbuna 
glie.
Şi-n raiul ne-ncăput vă pună să veşniciţi cât 
lumea fie,
Că voi sunteţi cei stâlpi de ţară ce-mi ţineţi 
neamul nemurit,
Izvorul nesecat de fapte ce ne ridică-n preaslăvit
Şi-apoi ne urcă-n fala lumii ca mândri ne-
nfricaţi eroi
Când soarta Ţării-n cumpănire, stă-n bunul 
Dumnezeu, şi-n noi.
Atunci, în clipa hotărâtă, curaju-i dragostea de 
Ţară
Ce vine din adânc de suflet să ardă totu-n foc şi 
pară,
Ne dă putere cea ţărână cu neamul nostru 
semănată,
Cu moşii şi strămoşii noştri, ce-s toţi aicea, 
laolaltă.
Sunteţi măriri şi-n neuitare, că voi mereu aţi stat 
cu Ţara,

Simţitu-i-aţi adâncul vaiet, şi-n ruga blândă 
spusă seara
Mereu cerut-aţi la Măritul, vă dea putere de 
luptat,
Ca neamul ăsta prea jertfelnic, să nu mai aibă 
de-ndurat.
Pe calea vieţii curgătoare v-am pus troiţe de-
nchinat,
Icoane în altarul Ţării şi candelă de lăcrimat,
Să veşniciţi în înălţare şi-n îngerescul nostru 
zbor,
Vă facem astăzi pomenire şi vă cinstim, cu-n 
sfânt onor.
Şi-o lacrimă cât bob de rouă vă las pe soclul ros 
de vânt,
Şi-un muc de sfântă lumânare la nerostitul nost 
cuvânt,
Că voi aţi fost de sorţi aleşii din ceia mulţi şi 
pătimiţi,
Să fiţi eroii Ţării mele, urcaţi la ceruri şi-
nsfinţiţi.

 Apărut în: 
http://www.condeiulardelean.ro/articol/eroii-
tarii-mele Nr. 392_18 mai - 14 iunie 2018

15.06

Poezia am găsit-o întâmplător (în acel ziar 
care traduce articole ungureşti, “Condeiul 
ardelean”), dar care m-a impresionat şi pe mine şi 
mi-am zis că ar fi bine s-o citească şi alţii, prin 
intermediul revistei dvs. (atunci când veți găsi 
momentul şi spaţiul necesar). “Eroii Neamului” 
este ca un far cultural şi patriotic, far ce trebuie să 
lumineze cu orice preţ şi în continuare. Articolele 
le citesc cu mare nesaţ, credeţi-mă! Mă 
impresionează în mod deosebit!
  Aşa cum v-am mai scris, nu am interese 
faţă de nimeni şi faţă de nimic, însă această revistă 
îmi stârneşte atâtea emoţii, încât mi-e greu să nu le 
recunosc, să nu vi le comunic şi să nu vă felicit pt 
ceea ce faceţi! 

15.06

D-le colonel, V. Sichet, 
 Citesc complet absorbită, parcă fermecată, 

paginile din “Eroii Neamului''. 
De 2 zile stau nemişcată în faţa ecranului 

citind pe nerăsuflate articolele de calitate scrise cu 
profesionalism de diferite personalităţi. Ele sunt 
de o exceptională valoare şi sunt repere importante 
pentru a cunoaşte parcursul istoric al neamului 
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nostru. Descopăr mereu noi şi noi valenţe şi 
calităţi ale acestei minunate reviste: abordaţi o 
tematică variată, interesantă, de sorginte 
patriotică, extrem de importantă pentru zilele ce le 
trăim, pentru tinerii de azi. Chiar generaţiei mele îi 
sunt complet necunoscute multe din evenimentele 
ce le abordaţi şi multe dintre personalităţile 
prezentate. Noi am învăţat o istorie contrafacută 
de către regimul comunist şi nu cunoaştem 
adevăratele fapte şi evenimente istorice pe care 
dvs. le scoateţi la lumină din întunericul istoriei. 
De aceea, revista e deosebit de utilă.

  Nu pot să nu vă FELICIT şi iarăşi să vă 
felicit...mereu şi mereu...!

Aşa cum citind articolele şi cărţile d-nei 
Lucia Munteanu, îmi dau mereu lacrimile, aşa şi 
cu articolele din “Eroii Neamului”, emoţia mă 
copleşeşte. Vreau să vă spun că-mi dau lacrimile 
citind articolele revistei, poate că nu mă veți crede! 

  Dar adevărul este că se întâmplă la fel ca şi 
cu articolele d-nei Lucia Munteanu. Paginile din 
“Eroii Neamului” le citesc “prin lentila unei 
lacrimi'', spus frumos şi poetic de d-l I. Papuc, 
prefaţatorul cărţii d-nei Munteanu (referindu-se la 
emoţiile stârnite de carte).

   Vă rămân recunoscătoare atât dvs cât şi d-
nei Lucia Munteanu pentru faptul că prin 
intermediul revistei dvs. am descoperit multe 
pagini glorioase, multe comori ale istoriei noastre 
de care ne mândrim. Iluminaţi adevărul istoric şi îl 
prezentaţi pentru ca să servească de exemplu 
generaţiilor viitoare.

Viaţa e mai frumoasă citind “Eroii 
Neamului”, e trăită mai “din plin”, te umple de un 
sentiment de mândrie de neam, te convinge şi-ţi dă 
siguranţa ca trăim alături de patrioţi, eroi vii, care 

ţin sus, cu determinare, flamura tricoloră. Aceşti 
oameni extraordinari, sunt inaintaşii care ne 
luminează drumul spre viitor. 

 Unul dintre ei sunteti dvs., d-le colonel (r) 
Voicu Şichet. Bravo! Jos pălăria! 

 Nu mai am cuvinte, VĂ FELICIT încă o 
dată!

 
21.06

 Puteti publica ceea ce v-am scris, atât în 
revistă cât şi pe site şi oriunde credeti că ar fi bine 
pentru sensibilizarea publicului şi a autorităţilor 
de a vă susţine şi sprijini, vis-a-vis de eforturile 
dvs, de imensul rol pe care-l aveţi.

Sătmărenii au un mare noroc de a vă avea 
printre ei: o personalitate ca dvs. este de excepţie. 
Trebuie să realizeze valoarea dvs. şi să se 
mobilizeze pentru a vă susţine moral, material sau 
din orice alt punct de vedere.

Ceea ce v-am sugerat ,  publicarea 
impresiilor mele despre activitatea dvs. trebuie să 
aibă ca şi scop (consecinţă) o mai mare apreciere a 
activităţii dvs., un mai solid şi consistent sprijin 
material, o mai sustinută promovare a valorilor 
noastre culturale, istorice, spirituale etc. Văzând 
ecoul revistei dvs. şi a activităţilor desfăşurate în 
cadrul Asociației Tempora, vor fi convinşi că 
merită să vă acorde în continuare suport, 
încurajare şi să vă valorizeze aşa cum meritaţi. 

În tot ceea ce facem, trebuie să primeze 
interesul nostru comun de a pune în lumină 
valorile noastre romaneşti. 

Aşa să ne ajute D-zeu!!!!!!!

Nota redacţiei: NO COMMENT!

Catedrala Ortodoxă Română „Buna Vestire”, Montreal



Sire, am văzut în noapte regimentele pe stradă,
 Baionete, săbii, goarne şi-am gândit că-i vreo 
paradă
Am crezut, că merg oştenii mândrei noastre 
artilerii,
Să salute-n glas de tunuri ceasul sfânt al învierii…
Am crezut la miezul nopţii, că oştenii înarmaţi
I-ai chemat la ceasul ăsta să-i repezi peste Carpaţi!

Dar la sunetul de goarnă, în loc munţii să se 
sfarme
Oştile Măriei Tale au scos sabia să sfarme
Şi să-năbuşe în pieptul tinerimei idealul
Celor ce strigau în noapte: “Vrem Ardealul! Vrem 
Ardealul!”
Nu ştiu cine-a dat porunca şi barbară şi nedreaptă,
Dar socot, că nu-i măsura cea mai bună şi-n-
ţăleaptă
Să se-năbuşe cu spade tot ce-avem mai sfânt în 
noi,
Sufletul întregii naţii, care strigă: “Vrem război!”
Patru luni, de când se schimbă rostul lumii la 
hotare,
Patru luni, de când ai noştri, robii hoardelor 
barbare,
Fraţii umiliţi de veacuri pier sub pajure străine,
Aşteptând şi-n ceasul morţii clipa, care nu mai 
vine…
Mor sub steagul lui Attila, milioanele de fraţi
Şi-n zadar privesc în friguri coasta mândrilor 
Carpaţi…
Vulturii Măriei Tale nu le zboară-ntr-ajutor,
Deşi stau gătaţi de moarte şi cu arme la picior!
Plâng pe văile Carpate, de pe lângă Tisa, de pe 
lângă Murăş,
Văduve atâtor vetre, că s-au dus flăcăii gureşi,
Să-şi dea viaţa pentru alţii, în năpraznicul război,
Când puteau să şi-o păstreze, pentru ei şi pentru 
noi,
Gârbove în pragul vetrei plâng femeile şi torc,
Aşteptând în van pe cei ce poate nu se mai întorc,
Gem la sân pruncii palizi, pe când tatăl moare-n 
şanţuri,
Iar prin temniţi zebrelite, câţi de-ai noştri gem în 
lanţuri.
Geme, Doamne, tot Ardealul, să vaietă Bucovina
Aruncând asupra noastră toată lacrima şi vina
Că în clipa ce-o ameninţă s-o răpească alt stăpân,

Noi, plecaţi Măriei Tale, stăm cu mâinile în sân!
Ori am vrea ca alte neamuri dezrobind-o să ne-o deie
Şi să scrim din mila altor marea noastră epopee?!
Dar la lespedea din Putna, umbra lui Ştefan cel Mare
Tremură să se mai vadă insultată de sub umedul pământ.
Voievozii toţi se scoală, de sub lespezi de mormânt.
Şi eroii-atâtor veacuri şi Costinii, cărturarii,
Ce treziră-n noi mândria sângelui străbun latin,
Aşteptând să sune goarna, ceasului măreţ, divin!
Freamătă de nerăbdare, ca alăturea de noi,
Regimente-ntregi de umbre să pornească la război!
Ţărâna lui Mihai din Turda, cere astăzi răzbunare,
Alba Iulia tresaltă, tremurând de nerăbdare
Să-şi deschidă largă poarta împărătescului alaiu
Să primească pe urmaşul voievodului Mihaiu!
A venit, Mărite Doamne, ceasul mântuirii noastre!
Freamătă pământul ţării, şi sub zările albastre,
Steaua noastră ne surâde dintre creste Carpatine
Şi ne cheamă spre triumful mândriei noastre ginţi latine
Sângele roman îşi cheamă strănepoţii toţi la arme!
Căci de-i scris în clipa asta rostul lumii să ne sfarme,
Noi avem menirea sfântă, din frânturi să ne-ntregim
Neamul risipit de veacuri, de mai vrem ca să trăim!
Vodă Doamne! Nu e vreme de pierdut: ne cheamă Fraţii!
Şi nici când mai primitoare porţi nu ne-au deschis 
Carpaţii
Un fior imens şi tragic îi străbate pân' la cer
Şi de-alung de Vatra Dornii, pân' la Porţile de Fier,
Culmile parcă se-nalţă aspre şi dojănitoare
Că de n-am porni acuma: ei Carpaţii ar fi-n stare
Să se prăbuşească singuri în al vremurilor iad,
Peste noi şi peste rasa blestemata-a lui Arpad!
Sire, ştim că sub coroana de oţel, ce porţi pe frunte,
Alte-s gândurile, care s-au pornit, ca să ne-nfrunte:
Glasul sângelui ce strigă, în suflarea românească,
Nu-i acelaşi de sub haina şi sub purpura regească,
Şi mai ştim, că pentru ceasul şi avânturile vremii
Pentru fruntea ta albită e prea grea podoaba stemii,
Dar de-ţi este, Sire, spada ruginită şi bătrână,
Dă-o s-o călească în focul tinereţii, altă mână!
De-ai uitat-o, Vodă Doamne, pilda Marelui Ştefan,
Ce bătrân prindea în mână viforosu-I buzdugan,
Şi punea pe plete albe lauri verzi de bărbăţie,
Lasă altora mai tineri buzduganul tău să-l ţie.
Dar de nu Te lasă glasul sângelui ce porţi în vine
Să-ţi pui laurii de aur ai victoriei latine.
Spune altora să cheme, pe vitejii din munţi şi plai
Şi cu cinste să-mplinească visul sfânt al lui Mihai.
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