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     ncep prin a spune, din suflet, LA MULŢI 
ANI, ROMÂNIA! LA MULŢI ANI, ROMÂNI!

Să dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a 
învrednicit să trăim aceste momente unice în viaţa 
noastră, a tuturor, aniversarea unui veac de când 
România s-a făcut Mare şi a cuprins sub faldurile 
Drapelului său, cu unele dureroase excepţii, toate 
teritoriile locuite de români de sute şi mii de ani! 
Chiar dacă în graniţele actuale nu se regăsesc 
importante pământuri sfinte româneşti, precum 
Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţei, 
Cadrilaterul, Banatul Sărbesc, Maramureşul 
istoric de la nord de Tisa şi alte teritorii ce ar trebui 
să aparţină de drept ţării noastre, ne bucurăm, 
totuşi, că România este încă rotundă, unită, 
independentă şi suverană, că românii din diferitele 
provincii istorice trăiesc împreună şi fac eforturi ca 
viaţa să le fie mai bună, lor şi urmaşilor.

Anul acesta, care marchează un secol de la 
„anul astral al României”, a fost un an plin de 
evenimente, de activităţi febrile închinate 
Centenarului, un an greu, dar şi frumos. Greu, 
pentru că a însemnat, pentru unii, foarte multă 
muncă, foarte mult stres, alergătură, nervi etc. 
Frumos, pentru că s-a terminat cu bine, cu realizări 
importante, unele deosebite, care vor rămâne, 
precum faptele înaintaşilor de acum 100 de ani, 
drept pildă pentru generaţiile viitoare. Greu şi 
frumos: două cuvinte care, la prima vedere, nu au 
nimic în comun, dar transmit atât de multe. Şi nu 
spun decât atât: cea mai frumoasă victorie în sport, 
sau în orice altă competiţie, este cea obţinută cu 
greu, cu sudoare, cu lacrimi, cu eforturi dincolo de 
limitele pe care credeai că le ai, şi pe care dorinţa 
de izbândă te-au făcut să le depăşeşti, rând pe rând 
şi zi de zi!

Poate că par puţin patetic, că-mi plâng de milă, 
însă aceste sentimente nu sunt doar urmare a 
trăirilor mele din acest an fantasctic, ci sunt 
inspirate şi susţinute de munca altor şi altor oameni 
care s-au străduit să-şi aducă aportul propriu, 
conform pregătirii, aptitudinilor şi talentelor, dar şi 
a posibilităţilor oferite de o funcţie sau poziţie 
social-economică, la sărbătorirea într-un mod 
deosebit a Centenarului Marii Uniri de la Întâi 
Decembrie 1918. Câteva eforturi şi reuşite în acest 
sens doresc să le consemnez în cele ce urmează, 
cerând îngăduială de pe acum cititorului dacă, pe 

alocuri, voi fi subiectiv, vorbind cu precădere 
despre fapte şi evenimente în care am fost mai mult 
sau mai puţin implicat, sau am fost doar simplu 
spectator. Şi am o scuză în acest sens; atunci când 
abordez subiecte cotidiene, îmi place să vorbesc şi 
să scriu despre lucruri văzute, trăite de mine, nu 
povestite de alţii. 

Desigur, cea mai mare împlinire a mea în acest 
an, şi sunt convins că pentru mulţi sătmăreni 
reprezintă un eveniment deosebit, este refacerea şi 
reamplasarea Monumentului Eroului Necunoscut 
în centrul municipiului Satu Mare, reparând o 
pierdere de război a urbei noastre din anii cumpliţi 
ai ocupaţiei hortyiste 1940-1944. Cu eforturi 
deosebite din partea echipei angrenate în proiect, 
care au însemnat, pe de o parte rezolvarea 
multitudinii de documente, aprobări şi avize (deh, 
celebra noastră birocraţie, bat-o vina!!) necesare 
realizării unui monument de for public, iar pe de 
alta, a problemelor practice, care nu au fost nici 
puţine, nici uşoare, iar timpul „tăcea şi trecea”... 
Până la urmă le-am biruit pe toate şi, aşa cum ne-
am propus, de Ziua Naţională a României, în care 
se serba şi Centenarul Marii Uniri, dar se 
împlineau şi 96 de ani de când a fost inaugurată de 
înaintaşii noştri pentru a marca apartenenţa acestor 
meleaguri la România Mare, Statuia Soldatului 
Român a fost dezvelită şi sfinţită, în cadrul unui 
ceremonial grandios, formând, împreună cu soclul 
pe care este amplasată şi ambientul din jur, din 
care, sperăm noi, peste câteva luni, nu vor lipsi cele 
două tunuri de epocă, un ansamblu monumental ce 
face cinste Sătmarului milenar. 

Venind vorba de tunuri, sunt nevoit să fac 
câteva precizări, pe care le-am mai făcut şi cu alte 
ocazii. Aşa după cum se afirma, inclusiv de către 
mine, la începuturile reluării campaniei pentru 
realizarea acestui obiectiv (prin 2010-2011), ştiam 
că la unitatea militară de pe strada Vulturului există 
două piese de artilerie aduse special pentru acest 
monument încă în 2008-2009, după adoptarea 
Hotărârii Consiliului Local Satu Mare de aprobare 
a reamplasării sale. Din păcate, acele tunuri sunt 
din al doilea război mondial, confecţionate în 
întregime din metal, cu o ţeavă lungă, care, în 
opinia tuturor specialiştilor, nu îşi aveau locul în 
centrul municipiului Satu Mare. În primul rând, nu 
se potrivesc nişte tunuri din al doilea război cu 
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statuia unui soldat din primul, iar în al doilea rând, 
prin mărimea lor estompau însăşi monumentul, 
diminuîndu-i valoarea. În plus, refacerea acestui 
monument vrea să transmită un semnal de pace, de 
bună convieţuire între cetăţeni, indiferent de 
naţionalitate sau etnie şi indiferent de diferendele 
existe de-a lungul istoriei între unii şi alţii, ori 
amplasarea unor tunuri de asemenea anvergură 
putea da naştere la tot felul de interpretări. Ori, 
două tunuri de epocă, utilizate în primul război 
mondial, cu afetul şi roţile din lemn, aşa cum au 
fost cele din 1922, reprezintă altceva. Să sperăm că 
până în aprilie anul viitor, când pe 19 vom aniversa 
Centenarul unirii de facto a Sătmarului cu 
România, să se împlinească şi acest deziderat, pe 
care mulţi concetăţeni mi l-au reamintit.

Revenind la ceremonia de dezvelire şi sfinţire 
a monumentului, trebuie să aduc mulţumiri tuturor 
celor care m-au sprijinit şi s-au implicat într-un fel 
sau altul în proiect. Sunt mulţi, foarte mulţi, şi nu 
cred că este cazul să-i amintesc aici pe toţi, în 
primul rând de teama de a nu omite pe cineva şi să-i 
produc supărări nedorite. Voi încerca să fac, totuşi, 
o trecere în revistă a celor mai merituoşi, fie că este 
vorba de instituţii, societăţi comerciale (firme) sau 
persoane fizice, pentru că aportul lor a fost, uneori, 
determinant pentru reuşita noastră, mulţumindu-le 
totodată pentru sprijin şi implicare. Voi începe cu 
instituţiile reprezentative la nivel judeţean şi local, 
respectiv: Primăria municipiului Satu Mare: 
pentru că nu ne-a pus piedici şi ne-a eliberat 
avizele şi aprobările necesare; Consiliul Judeţean 
Satu Mare: pentru că a aprobat finanţarea 
proiectului în cadrul concursului de proiecte 
Centenarul Marii Uniri; Instituţia Prefectului – 
Judeţul Satu Mare: pentru sprijin şi promovare 
permanentă (Acestea, alături de Garnizoana 
militară Satu Mare, ne-au inclus şi în ciclul de 
manifestări din Întâi Decembrie 2018, dezvelirea 
şi sfinţirea Monumentului Eroului Necunoscut 
fiind momentul de apogeu al acestora). Apoi, 
Direcţia Judeţeană de Cultură Satu Mare: pentru 

sprijin în întocmirea documentelor şi obţinerea 
avizelor de la Comisia Zonală pentru Monumente 
şi de la Comisia de for public de pe lângă 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale; Muzeul 
Judeţean Satu Mare: pentru sprijin, documentare şi 
punerea la dispoziţie a celor două basoreliefuri 
originale pentru a fi reamplasate pe soclul 
monumentului; Direcţia Judeţeană de Informaţii 
Satu Mare: pentru sprijinul acordat de către foștii 
colegi; arhitectul Mircea Corodan: pentru 
întocmirea proiectului şi a celorlalte documente 
necesare, gratuit; colonelul (r) Ioan Hotea: pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor de construcţie şi 
ambientale gratuit; Marin Bogdan şi Vasile Paşca: 
pentru punerea la dispoziţie, ori de câte ori le-am 
cerut, a unor utilaje şi materiale necesare; colegii 
mei, membri ai Asociaţiei Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere din SRI, coloneii în 
rezervă Lucian Bucureştean, Gheorghe Mărieş, 
Vasile Neamţ, Ionuţ Vădeanu şi Mihai Big: pentru 
eforturile depuse, încununate cu succes, pentru 
obţinerea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor 
aferente. Lista ar putea continua cu cei ce au avut 
aport financiar însemnat, dar nu cred că este cazul. 
Mai mult, nu am acceptul domniilor lor să le fac 
publicitate pe această cale, numele tuturor, aşa 
cum am afirmat în discurs, vor figura în Cartea de 
Aur a monumentului. 

Cât despre evenimentul dezvelirii în sine, voi 
spune că s-a derulat după ceremonialul de la 
Statuia dr. Vasile Lucaciu, început la ora 12:00 cu 
100 de bătăi de clopot, asigurate de Filarmonica 
Dinu Lipatti. După intonarea Imnului Naţional, 
împreună cu prefectul judeţului Satu Mare, Darius 
Filip, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, 
Pataki Csaba şi primarul municipiului Satu Mare, 
Kereskenyi Gabor, în timp ce o grupă de militari 
executau salve de pistol automat, am procedat la 
dezlegarea şnurului cu care era legat imensul 
Drapel Naţional ce a acoperit statuia din momentul 
instalării ei pe soclu (28 noiembrie 2018). Acesta a 
fost preluat de un detaşament de voluntari ai Crucii 
Roşii Satu Mare, fapt pentru care le mulţumim încă 
o dată, purtându-l ulterior prin faţa numeroasei 
asistenţe în cadrul paradei militare şi a portului 
popular care au marcat încheierea ceremonialului 
oficial (acesta a fost urmat de spectacolul din Piaţa 
25 Octombrie şi alte activităţi). A urmat apoi slujba 
de sfinţire a monumentului, săvârşită de PS 
Timotei Sătmăreanul, ajutat de Corala Preoţească 
a Protopopiatului Ortodox Român Satu Mare. 
După citirea mesajului ministrului Apărării 
Naţionale, concetăţeanul nostru Gabriel Leş, de 
către comandantul Garnizoanei Militare Satu 
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Mare, colonel Florin Dubină, am avut onoarea de a 
mă adresa sătmărenilor  pentru a le creiona pe scurt 
istoria mai veche şi mai nouă a monumentului, 
discursul putând fi citit, de către cei interesaţi, în 
paginile următoare ale revistei. (foto 1) După 
depunerea, în acordurile Imnului Eroilor, a unei 
coroane de flori din partea instituţiilor sătmărene şi 
a Asociaţiei Civice Tempora, a urmat un scurt 
program artistic asigurat de actorii Sorin Oros şi 
Carol Erdos, care au recitat câte o poezie 
patriotică, de suflet, şi de Corala Preoţească a 
Protopopiatului Ortodox Român Satu Mare. 
Aceste voci minunate, care au intonat atât Imnul 
Naţional cât şi Imnul Eroilor, au încântat asistenţa 
prin interpretarea a trei cântece patriotice, motiv 
pentru care le mulţumim şi dânşilor.

Putem concluziona că ziua de Întâi Decembrie 
2018, ziua aniversării Centenarului Marii Uniri, a 
primit strălucire şi prin dezvelirea Monumentului 
Eroului Necunoscut, generaţia actuală putând fi 
mândră că nu a stat cu „mâinile în sân” în aceste 
clipe măreţe, ci a lăsat ceva posterităţii!!

Tot lucruri de neuitat s-au înfăptuit şi în alte 
locaţii în această perioadă, şi urmează a se mai 
înfăptui, chiar şi la anul, toate sub auspiciile 
Centenarului. Printre acestea, la loc de cinste se 
află o serie de Catarge de susţinere a Drapelului 
Naţional amplasate în curţile şcolilor şi bisericilor 
sătmărene, ori în alte locuri publice, unele 
„dublate” de plăci memoriale sau chiar 
monumente ridicate în memoria înaintaşilor ce au 
făurit România Mare. Consider că toate aceste 
realizări ar merita să-şi găsească loc în paginile 
revistei noastre, însă cineva trebuie să o facă, mie 
fiindu-mi destul de greu să „acopăr” tot judeţul. 
Pentru câteva din aceste realizări s-au găsit şi 
„reporteri ad-hoc”, relatările lor fiind consemnate 
în paginile următoare, însă multe nu au avut acest 
privilegiu, astfel că voi încerca să le trec în revistă 
în mod telegrafic. Poate în numerele viitoare vom 
identifica posibilităţi de redare mai pe larg a 
acestor iniţiative.

Aşadar, în această perioadă, s-au amplasat 
Catarge de susţinere a Drapelului Naţional în 
curtea bisericii din Tătăreşti, unde am organizat şi 
un simpozion, „Pe-al nostru steag e scris Unire. 
Tătăreştiul onorează Centenarul”, cu participarea 
dr. Viorel Ciubotă, dr. Viorel Câmpean, prof. 
Marius Horşia şi conf. univ dr. Lucian Turcu, 
moderator fiind subsemnatul (foto 2); în curtea 
bisericii din Hrip, aflată în construcţie (felicitări 
doamnei director din cadrul Prefecturii Satu Mare, 
Cecilia Marinescu, pentru implicare); în faţa 
bisericii din Amaţi, unde s-a ridicat şi un bust al 

patriarhului Miron Cristea; în curtea bisericii din 
Necopoi, alături de un monument închinat eroilor 
locali din cele două războaie mondiale; în curtea 
bisericii din Prilog (felicitări colegului meu, 
colonel (r) Vasile Neamţ pentru implicare şi 
operativitate); în curtea bisericii greco-catolice din 
Sărăuad (vezi articolul d-nei drd. Marta Cordea); 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu (vezi articolul 
prof. dr. Ovidiu T. Pop); Şcoala Gimnazială 
Mircea Eliade din Satu Mare (felicitări, şi pe 
această cale d-nei direcor Mariana Sălăgean şi 
echipei sale pentru frumosul eveniment organizat 
cu acest prilej).

Alte monumente şi activităţi deosebite au avut 
loc la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, printre care 
aniversarea a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu 
România, unde am susţinut şi eu un scurt discurs 
(vezi pagina web a asociaţiei noastre, pe care, de 
altfel, sunt postate aspecte de la majoritatea acestor 
activităţi dedicate Centenarului), programul 
artistic şi piesa de teatru prezentate de elevii Şcolii 
G i m n a z i a l e  I o n  C r e a n g ă  s u b  b a g h e t a 
colaboratoarei noastre, profesor Nicoleta 
Câmpian, şi vernisajul expoziţiei şi lansarea 
volumului „100 de ani în 100 de imagini”; Muzeul 
Judeţean Satu Mare, Ardud (dezvelirea bustului 
regelui dac Burebista, refacerea mormântului 
comun şi a monumentului închinat acestora din 
cimitirul din Mădăras, lansarea volumului soţilor 
Rodica şi Ştefan Berci, „Augustin Mircea – Ardud 
1918”), Negreşti Oaş (inaugurare Catarg de 
susţine a Drapelului Naţional, simpozion ştiinţific 
şi lansări de carte dedicate Centenarului şi 
implicării oşenilor în făurirea României Mari), 
Carei, Şcoala Gimnazială Ion Creangă Satu Mare 
(Simpozion dedicat Centenarului, unde am 
susţinut şi eu un scurt discurs, alături de doamnele 
Diana Lostun de la Arhivele Naţionale şi Mihaela 
Sălceanu de la Muzeul Judeţean, urmat de un 
progam artistic al elevilor), Colegiul Naţional 
Doamna Stanca, Casa Corpului Didactic Satu 
Mare etc.
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Un moment deosebit a avut loc la Socond, în 
luna octombrie, pe care-l prezintă dr. Viorel 
Câmpean.

Din punct de vedere editorial, se poate spune 
că au apărut mai multe lucrări în acestă perioadă, 
toate dedicate Centenarului. În ceea ce ne priveşte, 
un colectiv coordonat de dr. Viorel Ciubotă şi dr. 
Viorel Câmpean, având în componenţă pe d-nele 
Diana Kincseş, Mihaela Sălceanu şi drd. Marta 
Cordea, alături de subsemnatul, a scos cartea 
„Consiliul Naţional Român Satu Mare. Satu Mare 
şi Marea Unire. Documente (1918-1919)”, în 
cadrul unui proiect finanţat de către Consiliul 
Judeţean Satu Mare şi derulat de Asociaţia Civică 
Tempora, care a fost prezentat la Catadrala greco-
catolică Sfinţii Arghangheli Mihail şi Gavriil din 
Satu Mare, în prezenţa PS Vasile Bizău, episcopul 
unit de la Baia Mare, precum şi în cadrul unei 
emisiuni TV. (foto 3)

Aşa cum spuneam, activităţile au fost multe şi 
importante,  t impul ş i  spaţ iul  t ipografic 
nepermiţându-ne să le prezentăm mai pe larg, dar, 
poate, pe parcursul anului viitor, acestea vor fi 
dezvoltate în articole separate, pe care o să le 
publicăm cu plăcere. 

Până atunci, urăm tuturor cititorilor noştri, 
redactorilor şi colaboratorilor, „celor ce ne iubesc 
sau ne urăsc pe noi”, cum se exprimă preoţii la 
Sfânta Liturghie, Sărbători frumoase, liniştite, 
pline de credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu, faţă 
de aproapele nostru şi faţă de România Centenară 
şi minunatele sale valori culturale şi spirituale. La 
mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla!!

În final, trebuie să subliniez faptul că Asociația 
Civică Tempora Satu Mare s-a străduit să 
promoveze revista Eroii Neamului şi activităţile 
sale legate de Centenarul Marii Uniri, dar şi ale 
altor instituţii şi organizaţii sătmărene, şi printre 
conaţionalii noşti trăitori pe alte meleaguri. Astfel, 
în data de 4 noiembrie 2018, a fost alături de 
comunitatea românilor din Montreal – Canada, cu 
ocazia manifestării Festivalul Candela 2018, 

organizată de revista Candela din Montreal, 
dedicată Centenarului Marii Uniri.

Doamna Angela Faina, originară din Satu 
Mare, acum colaboratoare a noastră, a primit din 
partea Asociației Civice Tempora o donație pentru 
românii din Canada, pentru  Revista Candela și 
Festivalul  Candela, care au o puternică 
semnificație patriotică. Astfel, le-am pus la 
dispoziţie câteva exemplare din  volumul Părintele 
dr. Vasile Lucaciu în paginile revistei sătmărene 
“Eroii Neamului”, îngrijit de către mine, mai 
multe numere din revistă, Drapelul Centenar de 
mătase albă, insigne cu emblema Centenarului. 
Organizatorii ne-au mulțumit pentru gestul de a 
trimite aceste materiale, deoarece a contribuit la 
reuşita festivalului, inclusiv prin faptul că a trezit 
în inimile diasporei românești de la Montreal 
puternice sentimente patriotice. (foto 4)

Menţionez că printre protagoniştii 
festivalului respectiv s-a numărat şi o altă fostă 
concitadină de-a noastră, doamna Mariana Iluţiu, 
cunoscută, cândva, interpretă de muzică populară 
din Satu Mare, care a încântat asistenţa cu un 
repertoriu de cântece patriotice. Aspecte de la 
acestă frumoasă manifestare, ca de altfel de la alte 
multe activităţi dedicate Centenarului, puteţi 
vedea pe paginile web şi facebook ale asociaţiei 
noastre. Mulţumim Consiliului Judeţean că ne-a 
aprobat în proiect şi o astfel de activitate.  

5
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXIII)
Confesiuni

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

    reoţia, înţeleasă la adevărata sa valoare, 
reprezintă o misiune extrem de grea, dar şi extrem 
de frumoasă. O misiune dumnezeiască şi 
omenească, în acelaşi timp. Fiecare zi din viaţa 
preotului este unică. Fiecare slujbă săvârşită are 
conotaţii specifice stării în care se găseşte 
slujitorul lui Dumnezeu. De aceea, un preot 
trebuie să fie mereu pregătit pentru rânduiala pe 
care o are de îndeplinit. E nevoie de multă 
răbdare. E nevoie de devotament, de abnegaţie. E 
nevoie de dorinţă de sacrificiu. E nevoie de 
smerenie, de modestie. 

De multe ori, se întâmplă să ajung 
îngândurat la biserică; să ajung cu puţină 
întârziere, abia aşteptând să intru în Sfântul Altar 
spre a mă linişti. Însă, în clipa în care intru în 
curtea bisericii mă aşteaptă cineva. Stăm câteva 
momente de vorbă, intru în contact direct cu 
problemele sau cu bucuriile acelei persoane, mi 
se cere un sfat, pe care îl dau aşa cum mă 
luminează Dumnezeu; ofer o binecuvântare şi 
intru în biserică. Acolo, la intrare, mă aşteaptă 
altcineva. Începe un nou dialog, pe care îl sfârşesc 
întru răbdare şi mai fac un pas spre Altar. Când să 
intru, mai apare cineva. Şi, astfel, până când 
ajung în Altar iau cu mine multe necazuri ale 
credincioşilor, mă încarc cu ele, urmând să I le 
prezint lui Dumnezeu, prin rugăciune, spre 
„soluţionare”. Aceste „opriri” pe care le fac până 
la intrarea în Altar necesită răbdare şi maximă 
atenţie; nu am voie să uit ceea ce am discutat cu 
fiecare în parte. 

Nu mai vorbesc de slujbele oficiate în 
biserică, mai ales de Sfânta Liturghie! Acestea 
presupun o concentrare ieşită din comun. În acele 
momente, eşti în dialog cu Dumnezeu şi cu 
credincioşii. Nu aş vrea să greşesc, dar se mai 
strecoară şi unele greşeli, pe care încerc să nu le 
mai repet în viitor. E foarte uşor să comiţi o 
greşeală, în ciuda atenţiei pe care te străduieşti să 
o menţii mereu trează. Se poate întâmpla să fie 

două/trei Cununii sau Botezuri în aceeaşi zi. Eu, 
ca preot, nu am voie să dau semne de oboseală, de 
slăbiciune. Trebuie să fiu acelaşi, indiferent câte 
Cununii sunt într-o zi; pentru fiecare pereche de 
miri este evenimentul unic al vieţii. La fel se 
întâmplă şi cu Botezurile. Sau cu înmormântările. 
S-a întâmplat ca în aceeaşi zi să săvârşesc un 
Botez, apoi o Cununie şi, după aceea, să ajung în 
cimitir, la o înmormântare. Grea misiune. Grea 
trecere de la o stare la alta. 

De asemenea, Spovedania este o lucrare 
care necesită multă înţelepciune. Nu este uşor să 
f i i  sau să devii  preot  duhovnic!  Mare 
responsabilitate incumbă această demnitate! Eu 
sunt conştient de încrederea pe care o are în 
Dumnezeu şi în mine credinciosul care vine la 
Spovedanie. Ca atare, lupt din răsputeri să nu-L 
dezamăgesc pe Dumnezeu şi să nu induc în eroare 
credinciosul prin vorbele pe care i le adresez. Se 
întâmplă să stau continuu în scaunul mărturisirii 
câte trei-patru ore. Vă puteţi imagina ce activitate 
de concentrare este aceasta! O activitate pe care 
doar Dumnezeu o poate susţine, dând putere 
duhovnicului. De fapt, Hristos-Dumnezeu este 
prezent în Spovedanie, oferind iertare de păcate. 
Fiecare secundă e preţioasă. Prin Spovedanie, îl 
pregătesc  pe  credincios  pentru  Sfânta 
Împărtăşanie, pentru unirea cu Hristos. Vă 
mărturisesc faptul că de multe ori simt că îmi 
tremură mâna în care ţin linguriţa cu Trupul şi 
Sângele Domnului! Sunt emoţii care nu pot fi 
estompate. Îl ţin în mână pe Însuşi Hristos! De 
multe ori, simt că îmi tremură glasul în 
momentele în care rostesc, la Sfânta Liturghie, 
rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt, când 
pâinea şi vinul se preschimbă în Trupul şi Sângele 
Domnului! Ştiu că mă înţelegeţi, dragii mei.       

Pentru Preoţie m-am pregătit foarte intens 
în şcolile pe care le-am absolvit. M-am pregătit 
din punct de vedere teoretic. Mă simţeam ca un 
burete; asimilam orice îmi ieşea în cale. Pentru 
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mine, fiecare materie era la fel de importantă. De 
exemplu, ajungeam acasă după cursuri, luam 
orarul şi mă pregăteam pentru a doua zi, 
parcurgând materiile în ordine. Am învăţat mult. 
Poate că m-am obosit prea mult. Însă, învăţătura 
era singura cale de a merge înainte. Învăţătura 
împreunată cu rugăciunea. Am susţinut sute de 
examene, la care se adaugă olimpiade (la cel mai 
înalt nivel) şi concursuri (şcolare, dar şi de 
ocupare de posturi). Dumnezeu m-a ajutat să le 
trec pe toate, fără a influenţa pe nimeni niciodată. 
Dumnezeu îmi este martor. Am acumulat multe, 
tare multe cunoştinţe din toate domeniile; pe 
unele le-am folosit şi le folosesc în continuare, iar 
pe altele le-am uitat cu desăvârşire. De altfel, 
uitarea este o lege a firii. Cu toate acestea, nu-mi 
pare rău că am stat atât de mult timp „cu capul în 
cărţi”. Prin carte am ajuns unde sunt.

Pe lângă pregătirea din şcoală, mi-am dat 
seama că e nevoie de o iniţiere practică. Aici m-a 
ajutat foarte mult părintele Nastai Coriolan (tatăl 
meu socru), căruia îi mulţumesc. Dânsul a 
acceptat să mă ia pe lângă sine, atât în biserică, cât 
şi la diversele servicii religioase pe care le 
săvârşeam împreună. Nu a fost întotdeauna blând 
cu mine. Dimpotrivă, uneori era atât de autoritar, 
încât credeam că uită că îi sunt ginere. Însă, nu 
mi-a stricat această experienţă. A fost un examen 
al vieţii pe care trebuia să-l trec, un examen dur, 
mai dur decât examenele din şcoli. 

La timpul potrivit, am simţit că trebuie să 
îmi iau zborul şi am zburat din biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” în biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, unde am luat-o de la început. Eu 
consider că nu este deloc întâmplătoare această 
evoluţie/creştere a mea în cele două biserici 
sătmărene. În prima biserică m-am născut şi am 
crescut ca preot, iar în cea de a doua îmi trăiesc 
maturitatea, în drumul meu spre veşnicie.

Modelarea mea a fost produsă de către 
credincioşi, pe care îi iubesc nespus. M-am 
apropiat atât de mult de ei şi ei de mine încât 
simţeam că suntem o singură familie. Atât la 
biserica din Soarelui, cât şi la Catedrală am luptat 
pentru formarea familiei credincioşilor, pentru 
apropierea lor, cu dragoste şi dăruire, de biserică. 
Eram la Catedrală de doi ani şi, la un moment dat, 

am fost acuzat de faptul că nu fac nimic. Atunci eu 
am răspuns astfel: „Prima mea dorinţă este să 
formez o familie unită în biserica noastră. La asta 
lucrez cu toate puterile. Biserica nu înseamnă 
doar ziduri, doar construcţie, ci înseamnă 
oameni, pentru unitatea şi mântuirea cărora eu 
trebuie să lupt. După ce voi considera că familia e 
închegată, voi trece şi la partea cealaltă, la 
ziduri”. Ei, aşa am şi făcut. În pofida celor care 
mă criticau şi mă constestau, am clădit zilnic 
puţin câte puţin, iar acum Catedrala va ajunge la 
strălucirea de odinioară. 

PENTRU MINE: Preoţia înseamnă 
exemplu personal. Numai exemplul atrage şi 
doar pilda vieţii construieşte. Preoţia 
înseamnă familie. Preoţia înseamnă iubire şi 
dăruire. Preoţia înseamnă într-ajutorare, acte 
de caritate. Preoţia înseamnă cultură. Preoţia 
înseamnă studiu neîntrerupt. Preoţia 
înseamnă răbdare şi iertare. Preoţia înseamnă 
rugăciune. Preoţia înseamnă trăire. Preoţia 
î n s e a m n ă  t i m p .  P r e o ţ i a  î n s e a m n ă 
t r a n s p a r e n ţ ă .  P r e o ţ i a  î n s e a m n ă 
confidenţialitate. Preoţia înseamnă încredere. 
Preoţia înseamnă jertfă.

La începutul activităţii mele ca preot, în 
urmă cu 15 ani, m-a oprit pe stradă un credincios 
în vârstă şi mi-a făcut următoarea urare: „Părinte, 
îţi doresc să fii iubit de Dumnezeu şi de popor!” 
M-am gândit şi mă gândesc mult la aceste cuvinte 
pline de înţelepciune, care mi-au devenit motto al 
vieţii. În urmă cu o lună, o distinsă doamnă mi-a 
făcut o altă urare: „Părinte, îmi doresc să nu te 
schimbi niciodată; să rămâi mereu la fel!” Sunt 
cuvinte de aur, pe care le-am gravat în inima mea, 
adăugându-le la motto-ul vieţii mele.

Sunt om. Greşesc. Păcătuiesc. Sunt cel 
mai mare păcătos. Cu toate acestea, am încredere 
că Dumnezeu mă iartă şi că îmi luminează calea 
pe care să o urmez, spre a fi de folos 
credincioşilor care au încredere în mine. În 
biserica noastră s-a demolat zidul dintre 
credincioşi şi preoţi. În biserica noastră se simte 
cu pregnanţă colaborarea continuă dintre 
Dumnezeu-preot-credincioşi. Nu vă puteţi 
imagina ce înseamnă această realitate, care nu 
poate fi transpusă în cuvinte, ci doar trăită!
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   reasfinţia Voastră, distinse oficialităţi, 
onorabilă asistenţă,  dragi sătmăreni,

Poate că în aceste momente deosebite ar trebui 
să mă limitez doar la vorbele „Bătrânului Naţiei”, 
Badea George Pop de Băseşti, rostite acum 100 de 
ani la Alba Iulia, parafrazându-l şi dânsul pe 
dreptul Simion: Acum slobozeşte, Stăpâne, pe 
robul tău, că văzură ochii mei Monumentul 
Eroului Necunoscut ridicat în centrul 
Sătmarului!

Însă, cum eu nu am vârsta celor două mari 
personalităţi istorice, sper ca Cel Prea Înalt să mă 
învrednicească să mai rămân printre semeni o 
vreme, pentru a contribui, cu umilele mele puteri, 
la ridicarea altor altare de recunoştinţă pentru 
jertfa şi sacrificiile înaintaşilor care ne-au lăsat 
moştenire o ţară mare, frumoasă şi bogată, dar, 
mai presus de toate, independentă, suverană şi 
condusă după principiile moralei creştine.

Daţi-mi voie, deci, să spun câteva cuvinte!
Pentru început, în numele d-voastră, al tuturor 

sătmărenilor, prezenţi sau nu la acest eveniment, 
permiteţi-mi să mă adresez, în primul rând, celui 
omagiat în aceste momente: Te salut, brav soldat 
al ţării mele! Mă închin în faţa jertfei tale şi-ţi 
spun bine ai revenit acasă, dorindu-ţi, şi 
dorindu-mi, să nu mai pleci niciodată din 
Sătmar!

Pentru a ne afla acum, în aceste măreţe 
momente istorice, eu şi echipa angrenată în 
proiect am petrecut un an greu, foarte greu, dar 
frumos. Aproape că nu a fost fază în derularea 
proiectului în care să nu ne lovim de tot felul de 
oprelişti, de obstacole, apărute din senin, de parcă 
cineva ne punea la încercare: „Vreţi cu adevărat să 
faceţi asta?!” Chiar dacă încheiam ziua într-un 
pesimism total, dimineaţa o luam de la capăt, 
crezând cu tărie în puterea noastră de a răzbate 
până la final!! Şi, IATĂ, am reuşit!

Dar, ce sărbătorim noi astăzi, aici? Desigur, 
veţi spune, Centenarul Marii Uniri. Şi aveţi 
dreptate. Doar că noi îl sărbătorim cu fapte, nu cu 
vorbe! Ne-am propus şi am militat să facem în aşa 
fel încât în urma noastră să rămână ceva palpabil, 
ceva care să poată fi văzut, poate şi admirat, chiar 
şi la aniversarea Bicentenarului!

Şi ce putea fi mai exemplar în acest sens decât 
restituirea către comunitatea sătmăreană a unui 
monument de for public, lăsat nouă de înaintaşi în 
urmă cu aproape 100 de ani, pentru a marca 
apartenenţa acestor meleaguri la România Mare, 
monument care a dispărut în anii grei ai ocupaţiei 
horthyste, 1940-1944?!

„În numele lui Dumnezeu Atotputernicul
Jur
Credinţă Regelui Nostru Ferdinand I
Supunere legilor ţării şi îndatoririlor militare
În orice locaţiune, în timp de pace şi de 

război!
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Acesta a fost jurământul celor care s-au jertfit, 

pentru slava ţării şi întregirea neamului, pe 
câmpurile de bătălie dintre Mărăşeşti şi Tisa, eroi 
ale căror sacrificii le cinstim prin reamplasarea 
acestei statui, operă comemorativă de război.

Aşadar, povestea, pe scurt, a acestui 
monument:

A fost ridicat la iniţiativa generalului Andrei 
Butunoiu, comandantul Garnizoanei militare Satu 
Mare, prin subscripţie publică, fiind inaugurat la 1 
Decembrie 1922, într-o atmosferă de mare 
sărbătoare, chiar dacă manifestările au fost 
umbrite de faptul că în aceeaşi zi era înmormântat 
părintele dr. Vasile Lucaciu, unul din artizanii 
Marii Uniri, cea mai însemnată personalitate ce s-
a ridicat din rândul românilor trăitori în Sătmarul 
milenar. A fost prima statuie de acest fel 
ridicată pe noua graniţă de vest a României, 
având menirea de a statornici în conştiinţa tuturor 
că aceste ţinuturi sunt româneşti şi aparţin în mod 
firesc de România. Inițial, s-a numit Statuia 
Soldatului Român, denumirea fiind schimbată 
chiar de sătmăreni în Statuia Eroului Necunoscut, 
tocmai ca un semn de respect pentru toți cei ce au 
murit în Primul Război Mondial.

Sculptor a fost un artist renumit în acele 
timpuri, Gheorghe Tudor, care a pus în operă un 
soldat român aflat la final de război, hotărât să lase 
la o parte arma şi tunica militară, un brav ostaș ce 
se  dezbrăca  cu  ges tu r i  l a rg i  de  ha ina 
împovărătoare a războiului, ca o descătușare din 
robie, simbolizând eliberarea, victoria atât de greu 
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Bine	ai	revenit	acasă,	
brav	soldat	al	țării	mele!*

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET



obținută! Încovoierea și contorsionarea 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, 
reluând truda sa zilnică, menită a căştiga pâinea 
celor dragi,  trudă ce a fost abandonată odată cu 
chemarea sa la oaste.

După consacrarea sa ca principal monument 
de for public al municipiului nostru în perioada 
interbelică, fiind locaţia în care se derulau 
majoritatea activităţilor aniversar - comemorative 
sătmărene, în 1939 a fost mutat în Grădina Romei, 
pentru a face loc amplelor lucrări de reamenajare a 
zonei, în principal deschiderea actualei artere spre 
Gară, I.I.C. Brătianu şi Calea Traian. După 
ocuparea oraşului de către trupele horthyste a 
dispărut şi din acea locaţie, rămânând posterităţii 
doar câteva fotografii şi 2 basoreliefuri pe care, cu 
sprijinul Muzeului Judeţean Satu Mare, al 
doamnei director Daniela Bălu personal, le-am 
amplasat şi pe soclul noului monument, acolo 
unde, firesc, le este locul.

În primii ani ai mileniului al III-lea, au început 
demersuri pentru refacerea sa, obţinându-se, de 
către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” – filiala Satu Mare, o hotărâre a 
Consiliului local, precum şi promisiuni de sprijin 
financiar, care au rămas la acel stadiu, în ciuda 
perindării mai multor primari la conducerea 
municipiului,  invocându-se mereu lipsa 
fondurilor, dar noi credem că cel mai mult a lipsit 
determinarea şi ambiţia de a o reface şi repune la 
loc. Ceea ce, e drept, a presupus multă trudă!

În aceste condiţii, la început de an Centenar, 
Asociaţia Civică Tempora Satu Mare, după o 
discuţie cu domnul primar Kereskenyi Gabor şi cu 
girul celorlalte asociaţii socio - culturale şi 
patriotice din judeţ, şi-a asumat întreaga 
responsabilitate pentru ducerea la bun sfârşit a 
acestui demers, respectiv întocmirea tuturor 
documentelor pentru eliberarea certificatului de 
urbanism şi, apoi, a Autorizaţiei de construire, 
realizarea tuturor lucrărilor, inclusiv turnarea în 
bronz a statuii şi, foarte important şi determinant 
în acelaşi timp, obţinerea fondurilor necesare. În 
acest ultim scop, am promovat un proiect în cadrul 
Programului Centenar al Consiliului Judeţean 
Satu Mare, care a fost admis, alocându-ni-se suma 
de 20.000 Euro. Pentru celelalte aproximativ 
40 .000 Euro ,  am apela t  la  bunăvoinţa 

sătmărenilor, la patroni şi manageri de firme, la 
conducători de instituţii, la asociaţii şi fundaţii, în 
special cele ale rezerviştilor, dar şi la persoane 
fizice, tuturor adresându-le calde mulţumiri, 
rugându-vă și pe dumneavostră să-i răsplătiți cu 
aplauze binemeritate!

Lista tuturor donatorilor se va regăsi în Cartea 
de Aur a acestui monument, iar celor ce au 
contribuit într-un mod deosebit, substanţial, la 
această reuşită a noastră, le-am rezervat o mică 
surpriză, pe care o voi dezvălui la final.

De ce atâta râvnă pentru refacerea unui 
monument pierdut? Pentru că el reprezenta vitejia 
şi curajul, demnitatea şi onoarea, jertfelnicia şi 
determinarea poporului român de a-şi făuri singur 
destinul, destin care la acel an astral 1918 a 
însemnat pentru toată suflarea românescă, de la 
Nistru până la Tisa şi din Sătmar la Constanţa, 
Unirea Tuturor Românilor în unul şi acelaşi stat 
naţional, unitar, independent, suveran şi 
indivizibil!! Iar prezenţa monumentului în centrul 
municipiului Satu Mare, acum, după 100 de ani, 
este chezăşia faptului că aceste ţinuturi sunt şi vor 
rămâne mereu parte integrantă a trupului sfânt al 
Patriei noastre, România.

Şi mai este o motivaţie: refacerea şi 
reamplasarea acestui monument în proximitatea 
locului hărăzit de înaintaşi, se constituie şi într-o 
reparaţie de război. Fiind o operă comemorativă 
de război ridicată în cinstea celor căzuţi în prima 
conflagraţie mondială şi dispărută în anii celei de-
a doua, era de datoria noastră, a generaţiei 
contemporane, ce are fericirea şi şansa istorică de 
a aniversa Centenarul Marii Uniri, în special a 
celor ce purtăm sau am purtat haina militară, să 
facem această minimă reparaţie în onoarea 
înaintaşilor ce s-au jertfit pentru mai binele 
nostru! 

„Pe front merg doar învingătorii!”, aşa şi-au 
îmbărbătat generaţii de ofiţeri trupele în momente 
de cumpănă. Iar ei, militarii, chiar dacă uneori 
neinstruiţi, neînzestraţi, poate chiar flămânzi, sunt 
cei care s-au bătut cu dârzenie şi curaj. Şi au 
izbândit! Acum, noi, militarii în rezervă, 
indiferent de arma din care am făcut parte, aducem 
mărturie că „ne pasă de ţară”!

Statuia Eroului Necunoscut - pe care astăzi, 
asociaţiile militarilor în rezervă, cu concursul 
cadrelor active, al administraţiei judeţene, al 
asociaţiilor culturale, al unor oameni de afaceri şi 
simpli cetăţeni inimoşi, o redăm oraşului Satu 
Mare - simbolizează nu numai o rugă pentru eroii 
neamului, ci şi un model al unităţii şi implicării 

9
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noastre. Unitate şi implicare, aceasta este deviza 
noastră în Anul Centenar şi mesajul nostru, al 
Asociaţiei Civice Tempora, pentru următorii 100 
de ani.

Dar, asociaţia noastră a mai transmis un 
mesaj. Un mesaj introdus în Capsula timpului, 
zididă sub soclul monumentului. Şi cum ne dorim 
ca acel mesaj să nu fie găsit şi citit vreodată de 
cineva, ceea ce înseamnă că speranţa noastră este 
ca monumentul să dăinuie în acest loc până la 
sfârşitul veacurilor, vă rog să-mi daţi voie să vă 
fac cunoscut conţinutul său, pentru ca, totuşi, 
contemporanii noştri şi generaţiile viitoare să ştie 
gândurile noastre din acest sublim moment istoric 
al Centenarului:

HRISOV ÎN MEMORIA TIMPULUI
În Sfânta Zi de Întâi Decembrie a anului de la 

Domnul 2018, la un veac de la făurirea României 
Mari, noi, cetăţenii Sătmarului milenar, prin 
Asociaţia Civică Tempora Satu Mare, ne-am 
învrednicit, cu voia Celui Prea Înalt, să refacem, 
să reamplasăm şi să redăm sătmărenilor 
Monumentul Eroului Necunoscut, simbol şi 
chezăşie a apartenenţei acestor meleaguri la 
scumpa noastră Patrie - România.

Fie ca acest „Soldat român” să rămână de-a 
pururi pe locul hărăzit de înaintaşi la 1 
Decembrie 1922 şi să vegheze asupra fruntariilor 
ţării până la sfârşitul veacurilor! 

Monumentul Eroului Necunoscut s-a 
realizat cu sprijin din partea cetăţenilor şi al unor 
societăţi comerciale din Satu Mare, cu aportul 
deosebit al:

- F i n a n ţ a t o r :  A S O C I A Ţ I A  C I V I C Ă 
TEMPORA Satu Mare, reprezentată de colonel 
(r) Voicu ŞICHET.

-Cofinanţator: Consiliul Judeţean Satu Mare, 
reprezentat prin preşedinte PATAKI Csaba.

-Arhitect: S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L 
Satu Mare, reprezentată prin arh. Mircea 
CORODAN.

-Sculptori: Mihai ECOBICI, Bucureşti şi 
Ovidiu PROTOPOPESCU, Gherla.

-Realizator statuie: S.C.NE&RO INVEST 
S.R.L. Gherla, reprezentată prin sculptor Romeo 
PROTOPOPESCU.

-Constructor: S.C. RHC RAL CRIS S.R.L 
Satu Mare, reprezentată prin Ioan HOTEA.

-Colaborator: Muzeul Judeţean Satu Mare, 
reprezentat prin director dr. Daniela BĂLU.

Ne plecăm deci cu smerenie frunţile, în 
această zi senină, pentru slăvirea memoriei celor 
morţi pe întinsul câmpiilor de luptă, slăvim şi pe 

cei vii, care ridicându-se deasupra vulcanului de 
patimi, zidesc temple pentru înălţarea trecutului 
glorios!

       Satu Mare,                      Colonel (r)
la 1 Decembrie 2018         VOICU ŞICHET

       
Câte o copie a documentului vor primi toţi cei 

care au contribuit într-o măsură mai mare sau mai 
mică la realizarea acestui monument - simbol al 
Sătmarului. Pentru cei al căror aport a fost cu totul 
deosebit, aşa cu spuneam mai înainte, am pregătit 
o mică surpriză, respectiv decernarea unor 
medalii confecţionate special pentru acest 
moment, având pe avers imaginea statuii, iar pe 
revers sigla Asociaţiei Civice Tempora şi Logo-ul 
Centenarului. Pentru a nu prelungi manifestarea 
noastră, voi spune doar că tabelul cuprinde 
numele oficialităţilor judeţene şi municipale, ale 
şefilor instituţiilor din sistemul de ordine publică, 
siguranţă naţională şi apărare, ale conducătorilor 
asociaţiilor de rezervişti şi ale celor socio - 
culturale partenere, ale persoanelor nominalizate 
în Capsula timpului, precum şi ale celor care au 
contribuit substanţial, mai ales financiar, la 
reuşita demersului nostru. Întreaga listă urmează 
a fi postată pe site-ul asociaţiei noastre, dar şi 
trimisă spre publicare presei sătmărene, la fel ca 
prezentul discurs.

Reconstruirea acestui monument reprezintă 
un vis împlinit, am avut alături oameni ce-şi 
iubesc cu adevărat ţara şi care au dorit ca şi noi, 
sătmărenii, să lăsăm o mărturie memorabilă a 
omagierii Centenarului Marii Uniri!

În final, doresc să mulţumesc oficialităţilor şi 
structurilor din Garnizoana Satu Mare care au 
asigurat buna desfăşurare a ceremonialului 
militar, tuturor celor ce ne-au sprijinit în aceste 
momente, presei şi televiziunilor locale care au 
promovat proiectul, şi, în special, frumoşilor 
tineri voluntari ai Crucii Roşii care poartă cu 
mândrie Drapelul Naţional ce a acoperit 
monumentul, precum şi d-voastră, tuturor, pentru 
participare şi ... răbdare!

Veșnică recunoștință Eroilor Neamului !!!
La mulţi ani, sătmăreni! La mulţi ani, 

România! La mulţi ani, români, oriunde v-aţi 
afla!

*Discurs susţinul la dezvelirea şi sfinţirea 
Monumentului Eroului Necunoscut, 1 Decembrie 
2018.



11

Sărbătorirea	Eroilor	–	1	Decembrie	1922

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

    n ziarul Satu-Mare din 29 noiembrie 
1922, se anunţa dezvelirea monumentului 
„Soldatul Român”. Acest articol este deosebit de 
frumos şi din acest motiv, îl redau în totalitate:

,,1 Decembrie - «Soldatul Român»
În fine, a venit și ziua de înălțătoare 

sărbătoare pentru orașul nostru.
Vineri, 1 Decembrie, Românii de 

pretutindeni sărbătoresc 5 ani de când frumoasa 
provincie a Ardealului, s'a alipit patriei mume; 
când poporul, prin gura aleșilor săi a proclamat 
sus și tare, unirea definitivă și fără condițiuni cu 
România liberă. Un ideal ce a încălzit sufletele, 
secole de-a rândul, s'a realizat la 1 Decembrie 
1918.

De atunci au trecut cinci ani și suntem în 
preajma celui al șaselea.

Lupte uriașe, griji neliniștitoare, lacrimi 
din belșug, toate s'au dus și numai paginile reci 
ale istoriei vor înregistra frământările trecutului. 
Generațiile ce vor urma, vor citi aceste pagini și la 
lumina lor se vor trudi să dea națiunei întregită 
prin jertfe seculare, o îndrumare sănătoasă.

Pentru sătmăreni, 1 Decembrie are o 
dublă însemnătate. Prin contribuția tuturor s'a 
ridicat în Piața Victoria mărețul monument, ce 
reprezintă Soldatul Român, în grelele lupte 
pentru unitatea națională. S'a săpat deci în bronz 
un episod din jerfele acestui soldat, căzut prin 
șanțurile stropite cu sânge ale Siretului, la poalele 
Carpaților, sau pierdut prin valurile turburi ale 
Dunărei. «Soldatul Român» de bronz, din Piața 
Victoria, va spune timpilor ce vin, că tare, ca 
metalul acesta, a fost hotărârea națiunii noastre, și 
a învins!

Neamul Românesc unit va reprezenta o 
forță în centrul Europei; el deasemenea va fi un 
factor de progres, căci plin de viață cum este, va 
ajunge în fruntea popoarelor civilizate.

Ne plecăm deci cu smerenie frunțile, în 
această zi, pentru slăvirea memoriei celor morți 
pe întinsul câmpiilor de luptă; slăvim și pe cei vii, 
cari ridicându-se deasupra vulcanului de patimi, 
zidesc temple pentru înălțarea trecutului 

1glorios. ”

În continuare, voi scrie câteva cuvinte 
despre participarea cadrelor didactice la 
mani fes tă r i l e  p r i l e ju i t e  de  dezve l i rea 
monumentului „Soldatul Român” din 1 
decembrie 1922.

Din partea dascăli lor,  la  această 
festivitate au luat cuvântul profesorii: G. V. 
Botez, Simion Gocan şi Ioan Florea.

Din ziarul Satu-
Mare aflăm că „Dl. profesor 
Botez din partea Ligei 
Culturale din Bucureşti, a 
fos t  în să rc ina t  de  d l . 
profesor Iorga, care n'a 
putut lua parte să depună o 
coroană de flori. D-sa îşi 
î m p l i n e ş t e  d a t o r i n ţ a 
spunând, cu această ocazie, câteva cuvinte pentru 

2eroi morţi în război. ” Liga pentru Unitatea 
Culturală a Tuturor Românilor, denumită şi Liga 
Culturală, a fost o organizaţie care a desfăşurat o 
bogată activitate cultural  şi politică pentru ă
întărirea unităţii politice a românilor din 
România şi Transilvania. Înfiinţată la la 17/29 
decembrie 1890  la iniţiativa lui Simion C.  ,
Mândrescu, Liga Culturală şi-a început activitatea 
în mod oficial din 24 ianuarie1891. În acelaşi an  ,
Liga a publicat un memorandum prin care făcea 
cunoscută represiunea contra românilor din 
Transilvania. În 1892 s-a alăturat mişcării  
memorandiste propriu-zise. În preajma Primului 
Război Mondial, Liga s-a pronunţat pentru 
intrarea României în război împotriva Puterilor 
Centrale şi pentru dezrobirea Ardealului de sub 
dominaţia Imperiului Austro-Ungar. Sub 
preşedinţia lui Nicolae Iorga  organizaţia a avut ,
cea mai intensă activitate . 3

În anuarul al II-lea al Liceului Mihail 
Eminescu din Satu Mare scrie: „Gheoghe V. 
Botez, prof. practicant, institutor detaşat. [...] 
Conducătorul societăţii de lectură, custodele 
bibliotecii tinerimii, prefect de studii, dirigintele 

 4clasei a IV-a. Anii de serviţiu: 7. ” Din Activitatea 
extraşcolară a profesorilor aflăm că: „Profesorul 
G. V. Botez a disertat despre Mihail Eminescu la 
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liceu, în ziua patronului şcoalei, la 21 Novembrie; 
a cetit proză din autorii aleşi la o serată din 
casinou şi la cinematograf; a colaborat la ziarul 
Satu-Mare şi Ţara de sus, a disertat despre doină 

5în Baia-Mare, în cadrele Culturii poporului. ” În 
Şcoala sătmăreană, istoricul literar şi publicistul 
Nae Antonescu scrie: „G. V. Botez a predat limba 
şi literatura română [la Liceul Mihail Eminescu 
din Satu Mare] şi a condus societatea de lectură a 
elevilor. A fost redactorul ziarului sătmărean 

6«Tribuna liberă». ” Tot Nae Antonescu 
completează „G. V. Botez, care va tipări în Satu 
Mare foaia «Tribuna liberă» în 1923, iar mai 
târziu va deveni secretar literar de redacţie al 
revistei bucureştene «Universul literar» i va  ş
scrie despre problemele culturale sătmărene. În 
ziarul «Satu-Mare» publică mai multe articole 
despre Limba românească, în spiritul cultivării 

 7ei. ” Profesorul G. V. Botez este profesor la 
Liceul Mihail Eminescu din Satu Mare doar în 

 8anul şcolar 1920-1921.
În 27 octombrie 1919, la Liceul Mihail 

Eminescu  din Satu Mare se înfiinţează 
 9,,Societatea de lectură Mihail Eminescu”.

Un alt reprezentant al profesorilor este 
Simion Gocan. În ziarul Satu-Mare se scrie: „Dl. 
Gocan [...] face un amănunţit istoric al luptelor 
purtate în Ardeal pentru libertate. Ceea ce se face 
astăzi, spune d-sa, nu este decât o sinteză a 
acestor lupte. Cei cari se făleau că ne vor stăpâni 
în veci, s'au înşelat. Românii au eşit învingători 
din marele conflict european şi astăzi puterea 
dreptăţii s'a afirmat şi pentru naţiunile mici. D-sa 
termină printr'un apel: Să consolidăm unirea. Să 
nu ne certăm între noi. Trăiască 1 Decembrie! 

10Trăiască Unirea tuturor românilor. ” 
Simion Gocan (1883-1953) obţine în 

1906 licenţa la Academia teologică din Blaj. 
Apoi, la Facultatea de litere a Universităţii din 
Budapesta, obţine licenţa în limba latină şi istoria 
universală. În primul război mondial a fost 
prinzonier în Rusia. După 1 septembrie 1921 
devine director regional al Regiunii şcolare 
Oradea. Ca inspector-şef funcţionează până în 
1927. În această perioadă a răspuns şi de 

învăţământul sătmărean. A 
predat şi la Liceul Emanuil 

 11Gojdu din Oradea.
Un alt profesor care a 

luat cuvântul este profesorul 
Ioan Florea. Între anii 1919-
1920 şi 1930-1931, acesta a 
fos t  profesor  de  l imba 

română la Liceul Mihail Eminescu din Satu 
12Mare . În ziarul Satu-Mare scrie: „Dl. profesor 

Florea, deasemenea spune câteva cuvinte pline de 
simţire. Să fim mândri - zice d-sa – că suntem cel 
dintâi oraş pe graniţă care am imortalizat în bronz 

 13o epocă de lupte şi de glorie. ”
După terminarea discursurilor, a avut loc 

o paradă. Şcolile din judeţ au participat la 
defilare: „Şcoalele secundare române şi maghiare 
au o ţinută frumoasă. După liceul M. Eminescu, 
urmează şcoala normală, şcoala de meserii, apoi 
şcoala comercială, liceul romano-catolic, 
reformat şi şcoala civilă, în frunte cu directorii şi 

14profesorii. ” La Liceul Mihail Eminescu era 
director dr. Eugen Seleş.

Dr. Eugen Seleş a fost, între anii 1920-
1940, profesor de limba română, perioadă în care 
a ocupat şi funcţia de director al instituţiei. În 
Statul personal, scrie astfel despre activitatea sa: 
„În calitate de preşedinte al „Desp. Astra“ din 
localitate, an de an a organizat cicluri de 
conferinţe, pe de o parte, cu ajutorul Extensiunii 
Univ. din Cluj, pe de altă parte, cu concursul 
profesorilor şi intelectualilor din localitate. În 
mai multe comune din judeţ a organizat şezători 
culturale pt. ţărani. A organizat şi a condus 3 
şcoale ţărăneşti în cadrele Astrei. A scris articole 
în ziarele din localitate. A luat parte la organizarea 
serbărilor naţionale pt. public şi, în repetate 
rânduri, a ţinut discursuri festive. A organizat o 
mare adunare antirevizionistă, în Satu Mare. A 
scris o disertaţie, teză de doctorat, în limba 
maghiară, despre activitatea poetică a lui M. Gr. 

 15Alexandrescu” .
La banchetul care a avut loc la ora 13 şi 30 

de minute la Hotelul Dacia, au toastat profesorii 
 16Roman (directorul Şcolii Normale) şi Florea.

Manifestările continuă la teatru. Redăm 
din ziarul Satu-Mare următorul fragment, legat 
de învăţământ: „Reprezentaţia se începe cu Imnul 
Regal cântat de corul şcoalei normale, condus de 
dl. profesor Boghină. Urmează concursul de 
coruri: Corul din Boghiş condus de dl. Traian 
Cavaş, care cânta admirabil, două bucăţi duioase. 
După ce d-na Paşnicul recitează foarte frumos 
două poezii, corul din Tătăreşti condus de 
învăţătorul dir. Octavian Pop cântă splendită 
bucată religioasă executată cu măestrie şi 
«Somnoroase păsările». Al treilea la concurs ia 
parte corul din Ardusad, condus de învăţătorul 
Alex. Anderco. Produce frenetice aplaude 
«Doina» cântată de corul din Lipoveni, condus de 
învăţătorul Gh. Chira. Deasemenea Finteuşul-
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Mare are un cor solid, condus de către dl. Dragoş, 
înv. în Şomcuta-Mare. Urmează dansurile 
naţonale de o frumuseţe rară. Micii elevii ai 
şcoalei de aplicaţie, instruiţi de dl. învăţător 
secretaru şcolii, au dansat frumos şi exact: «Banu 
Mărăcine» i «Hora». Deasemenea a făcut ş
plăcută impresie «Mure eanca», elevii coalei ş ş
normale i elevele coalei civile de fete. ş ş
«Românul» executat de feti ele coalei primare ţ ş
No. 1 a fost admirabil. D-rei Marinescu i se cuvin 
laude pentru succesul acestui dans. […] La fine 
dl. profesor Marin tefănescu cite te rezultatul Ş ş
concursului. […] ”17

Tra ian  Cavass i  a 
urmat ultimele două clase de 
liceu la Liceul catolic-regesc 
din Satu Mare, actualul 
Colegiu Naţional Mihai 
Eminescu, unde a obţinut şi 
bacalaureatul în 1911. A 
urmat şcoala de muzică din 
Satu Mare în paralel cu 

Academia de Export (Comerţ Exterior) din 
Viena. În anul 1909, a pus bazele corului de 
bărbaţi din Boghiş. A desfăşurat o susţinută 
activitate patriotică. În 27 noiembrie 1918, a fost 
prezent la adunarea Consiliului Naţional Român 
comitatens Satu Mare. A condus la Alba Iulia 
delegaţia sătenilor din zonă, Cercul Cinghir, fiind 
cel mai tânăr conducător de delegaţie.

Manifestările se încheie cu piesa 
„Lipitorile Satelor” de V. Alexandru. Rolurile au 

fost distribuite astfel: „Kir Jani Avdelas, 
arendaşul moşiei Haramul, dl. Lucian Bretan. 
Jupânul Moise, orăndarul satului, dl. Ion I. Baciu. 
Vântură Ţară răzeş, dl. Petru Şuta. Ion teslaru, 
răzeş dl. dr.Traian Burcus. Catrina, soţia lui Ion, 
d-ra Elena Pop. Niţu, copilul Catrinei, dl. Emil 
Nistor. Gavriil sârbul, argat, dl. Victor Filip. 
Martin, pădurar, dl. Gavril Barbul. Măriuţa, 
orfană, d-ra Viorica Gherman. Jupâneasa 
Ruxandra, d-ra Irina Marian. Subprefectul, dl. 
Bucur Capătă. Un jandarm, dl. Ion Stupariu. 

 18Gheorghe, ţăran, dl. Victor Mathei. ”
Gavril Barbul, între anii 

1919-1940, a fost profesor de 
istorie şi limba latină la Liceul 
Mihail Eminescu din Satu Mare.  

A f o s t  s e c r e t a r  a l 
Depar tamentu lu i  Cent ra l 
Judeţean ASTRA din Satu 
Mare. În perioada 1940-1947 a 

fost profesor de istorie şi director la Liceul 
Institutului Român din Sofia. Un fost elev, 
academicianul Gabriel Ştrempel, îl caracteriza 
astfel: „...rămâne peste vreme una din cele mai 
frumoase figuri de profesori, care a împodobit 

 19galeria învăţământului sătmărean.”
Victor Mathei a fost profesor de ştiinţe la 

Liceul Mihail Eminescu din Satu Mare în 
perioadele 1921-1922 şi 1931-1936.

Din acest material, reiese că, întotdeauna, 
cadrele didactice s-au implicat în viaţa 
comunităţii locale şi nu numai.
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Apoteoza	Unirii

Ing.	Angela	FAINA

            -a realizat un vis de veacuri, prin voința 
tuturor românilor, prin jertfa eroilor, prin 
patriotismul elitelor noastre și politicienilor 
devotați țării! Sacrificiile ostașilor români în 
războiul de întregire a neamului au fost 
hotărâtoare pentru a obține o Românie Mare la 
încheierea păcii. Gloria și sacrificiul Armatei 
Române sunt unanim recunoscute și apreciate, 
fiind oglindite cu măiestrie în creațiile poetice și 
subliniate de marile personalități ale timpului.
 „Este vorba despre un popor care, prin 
strămoșii săi, își are rădăcini milenare; aceasta 
este mândria și aceasta este puterea noastră!” - 
Nicolae Iorga; „Apărarea pământului dacic de 
către poporul său a fost un imn de iubire cum rar 
au mai înălțat popoarele moșiei lor amenințate”-
Vasile Pârvan. 
 Un nesecat izvor de inspirație al 
creatorilor noștri, poeți culți sau populari, 
rapsozi, prozatori sau compozitori, l-a constituit 
mereu de-a lungul istoriei noastre, glia străbună, 
strămoșii, originile, frumusețea naturii în 
mijlocul căreia trăiau, luptele aprige pentru 
libertate și unire a românilor, eroii, voievozii și 
martirii noștri. Alături de acești creatori, la loc de 
cinste se află geniul poporului nostru, poetul 
anonim, autor al unei vaste creații populare. Se 
observă o strânsă legătură între evenimentele 
istorice și ecourile pe care acestea le insuflă în 
inima românului. Ele se împletesc strâns și 
inspiră poetul, lăsând posterității adevărate 
bijuterii literare, pagini de trăire emoțională și 
simțire autentică. Fiorul ardent al dragostei de 
patrie și de libertate sau vitejia în lupta pentru 
apărarea gliei, familiei și a idealului sfânt de 
libertate a fost prezent într-o multitudine de 
lucrări literare culte și populare: toate, împreună, 
formează un tezaur valoros al culturii și identității 
noastre.
 Vom prezenta câteva din aceste „perle” 
literare, pe care le vom considera „flori în 
buchetul recunoștinței” față de eroii noștri și, de 
asemenea, vom preciza și opiniile unor mari 
personalități ale timpului, în strânsă relație cu 
evenimentele descrise mai jos și care sunt înscrise 
cu litere de aur în cartea istoriei noastre.     
 Viața poporului român, din zorii istoriei 
sale milenare și până în prezent, a fost o luptă 

continuă cu încercările destinului, având de 
înfruntat din toate părțile furtuni și invazii, pe cât 
de înfricoșătoare pe atât de nimicitoare, la care el 
a trebuit să facă față, atât cu brațele înarmate cât și 
cu ascuțimea minții pentru a-și apăra glia, familia 
și viitorul. Luptând cu vecini perfizi sau 
năvălitori sălbatici, lacomi a se înfrupta din 
averea noastră, ei au dat mereu dovadă de putere 
de sacrificiu, apărându-și cu prețul vieții glia, țara 
și familia. Un capitol al istoriei noastre de o 
deosebită cruzime a fost și războiul de întregire a 
neamului, adică primul război mondial.
 „O, țara mea, cea mai frumoasă-n lume! 
/Cu ceru'nalt și pururea albastru / Cu păsări 
cântătoare, cu sute de biserici glorioase / Cu 
câmpuri de mătase și cu păduri străvechi, 
misterioase, / Cu brațe oțelite-n luptă, / O, țara 
mea, cea mai frumoasă-n lume!/ A trebuit din nou 
să urci Calvarul!” – „Țării mele”, de Alexandru 
Stamatiad.
 În primii doi ani ai desfășurării războiului, 
1914-1916, România a rămas neutră, calculând 
bine, cu înțelepciune, atât momentul intrării ei în 
conflict cât și scopurile urmărite de ea. Nicolae 
Iorga precizează, în ședința de la Camera 
Deputaților din 14 decembrie 1916, că scopul 
Regelui Ferdinand și al României, la intrarea ei în 
război, a fost nu pentru cuceriri, ci pentru o cauză 
nobilă, întregirea neamului: „Regele a arătat 
tuturora că noi nu am intrat în acest război cu 
pretențiunea de a dovedi sub raportul militar mai 
multă forță decât alții. Am intrat în război cu 
hotărârea de a da tot ce avem în acest moment 
pentru a căpăta dreptul nostru întreg”. După 
declarația de război dată Austro–Ungariei, din 
4/17 august 1916, armata noastră intră în război, 
plină de entuziasm și elan, datorită forței 
idealului ce-o mâna în luptă: reîntregirea 
României, pentru ca toți frații români să trăiască 
în aceeași patrie, sub același steag și sub același 
domn. După intrarea în luptă, Armata României 
obține victorii rapide și consistente, înaintând 
prin 12 puncte de trecere a munților, până în inima 
Transilvaniei. La sosirea ei în Ardeal, sunt scene 
de  mare  en tuz iasm ș i  in tense  emoț i i , 
transilvănenii, cu lacrimi de bucurie, îi întâmpină 
pe frații eliberatori din Regatul României. 
Cântecele patriotice îi animă! Cu glas înalt, ei 
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mărșăluiesc cântând! Soldații intonau cântece de 
vitejie, care se potriveau de minune cu idealul ce-i 
mâna în luptă: făurirea României Mari.
 

Treceți batalioane române Carpații 
La arme cu frunze și flori !
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații
Cu inima la trecători.
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai la noi!
Sărută-ți copile părinții și frații
Și-apoi să mergem la război !
'Nainte, 'nainte spre Marea Unire,
Hotarul nedrept să-l zdrobim.
Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul
De-o fi să ne-ngropăm de vii !
Cu toții eram regimente române
Moldova, Muntenia, Ardeal, 
Fireasca unire cu patria mumă
Ne-a fost cel mai drept ideal.
Aceasta-i povestea Ardealului nostru
Și-a neamului nostru viteaz,
Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe
Trăiește-n unirea de azi!

 Această poezie este izvorâtă din inimă de 
poet, este inspirată de măreția momentului și este 
cântată cu elan și bucurie de către soldații și 
ofițerii români plecați pe front. Încălziți sufletește 
de acest mesaj, ei mergeau la luptă cu curaj pentru 
a înfrunta chiar și moartea. Frații ardeleni i-au 
primit cu mare entuziasm pe românii eliberatori, 
cu buchete și covoare de flori: momente unice de 
fraternitate, exprimate prin lacrimi de bucurie și 
nădejde. Soldații-poeți, animați de ideile pentru 
care luptau, au scris versuri pornite din adâncul 
sufletului lor, dedicate unui scump ideal: făurirea 
României Mari. Ei au mai descris și fapte 
vitejești, precum entuziasmul de a lupta sub 
ploaia gloanțelor, voința fermă de a continua 
lupta, deși mulți camarazi căzuseră secerați de 
dușman. Scrise pe câmpurile de bătălie de către 
poeții populari soldați, versurile lor îmbărbătau 
oștirea. Multe din aceste poezii au fost găsite în 
buzunarele ostașilor căzuți la datorie. Ei luptau ca 
leii pentru că aveau un ideal „sfânt”: întregirea 
țării. Secvențe de luptă din cartea războiului 
pentru întregirea neamului nostru sunt povestite 
și scrise de către eroii supraviețuitori ale acelor 
zile cumplite, de mare încleștare și sacrificiu. 
Versurile ostașilor și ofițerilor care au văzut 
moartea cu ochii au fost puse pe hârtie cu emoție 
sufletească sau multă durere la pierderea 

camarazilor, dar și cu mari satisfacții, când sorții 
izbânzii le aprindeau inima de bucurie și mândrie. 
„Noi suntem prin munți, departe/ Și prin păduri 
neumblate,/ Pușca sună, tunul bate/ Cu ghiulele și 
granate./ De cu zori și până-n noapte,/ Hoața de 
mitralieră,/ Bate-ntr-una fără jale,/ Bate, sună și 
ucide/ Și pe noi de vii ne prinde./ Și puțini câți 
rămânem,/ Ținem piept și nu ne dăm!/ Ne luptăm 
ca niște lei,/ Ziua, noaptea prin tranșei!”
 În multe din aceste poezii ale țăranului-
ostaș sunt descrise magistral situații extreme de 
luptă, alteori, marile dificultăți ale bătăliilor în 
sine, sau situația concretă a încleștărilor armate. 
Aceste impedimente fiind trecute cu entuziasm și 
hotărâre, soldatul raportează cu mândrie că 
ordinul primit a fost îndeplinit, iar dușmanul a 
fost „sfărâmat”. Sacrificiul nu mai era discutat. 
Conta doar izbânda, plătită greu, acești oșteni-
țărani confruntându-se clipă de clipă cu moartea 
ce secera vieți la tot pasul. „De la noi de pe la oaste 
/ Sub pământuri și pe coaste, / Tot ca șerpii ne 
târâm, / Ne batem, ne omorâm, / Dar ca să luăm 
Ardealul / Ne stă în cale dușmanul. / Ieri a fost 
bătaie mare, / Foc de moarte până-n zare! / Și spre 
granița din zări, / Am ponit de patru ori./ Se 
cutremura pământul! / Piatra Runc am fost luat / 
Și dușmanul sfărâmat!”
 Au fost însă și clipe de tristețe, de jale, de 
frică și disperare în fața morții, gândul la durerea 
pe care o vor simți părinții, soțiile sau copiii lăsați 
acasă. Într-o astfel de poezie, soldatul care își 
prevestește moartea, îndurerat, îşi prefigurează 
sfârşitul. Dar el ştie că sacrificiul său va fi urmat 
de contopirea cu natura şi pământul ţării. Acest 
gând, al fuziunii cu glia ţării, îi face moartea 
acceptabilă, chiar frumoasă, poetică. Parcă o 
undă de lumină şi speranţă cade peste ideea morţii 
sale, care nu i se mai pare atât de tragică pentru că 
din pământul udat cu sângele său, vor răsări flori 
frumoase: viorele şi bujori. „Foaie verde, foaie 
lată, / Vino maică şi mă cată, / În Munţii Carpaţi 
pe sub piatră, / Că mă vei găsi în groapă, / Fără 
scândură de brad, / C-am fost viteaz la atac. / 
Dumnezeu s-o milui / Şi din mine-a răsări, / 
Viorele şi bujori! / C-am fost al ţării fecior !”
 Iată alte emoţionante versuri, ale unui alt 
soldat necunoscut: „Nu plânge, Maică Românie!/ 
Că am să mor ne-mpărtăşit!/ Un glonţ pornit spre 
pieptul tău,/ Cu pieptul meu eu l-am oprit./ Nu 
plânge, Maică Românie! / E rândul nostru să 
luptăm/ Şi din pământul ce ne arde/ Nici o fărâmă 
să nu dăm!/ Nu plânge, Maică Românie!/ Pentru 
dreptate noi pierim; / Copiii noştri, peste veacuri, 
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/ Onoare ne vor da, o ştim!/ Nu plânge, Maică 
Românie!/ Adună tot ce-i bun sub soare,/ Ne 
cheamă şi pe noi la praznic,/ Când România va fi 
Mare!" 
 Cât sânge s-a vărsat! Câtă durere, câte 
lacrimi şi câtă deznădejde! Trupuri frumoase de 
bravi flăcăi au căzut secerate! Stau mărturie 
astăzi, atâtea cimitire şi monumente ale eroilor! 
Glia, cea mai fidelă carte de istorie, vorbeşte 
despre vitejia lor. „În tragedia luptei fără 
speranţă, acolo s-a petrecut schimbarea la faţă a 
marelui martir: Ţăranul-ostaş.”–Vasile Pârvan, 
Memoriale, 1923. 
 După luptele aprige din Transilvania, 
neajunsurile şi lipsa de dotare tehnică a armatei 
şi-au arătat consecinţele; armata română a fost 
nevoită să se retragă, iar populaţia, guvernul ţării 
şi regele s-au refugiat în pribegie în colţul de 
Moldovă rămasă încă neocupată. Nicolae Iorga 
spune în aceste momente de grea cumpănă: „Alte 
hoarde au năvălit graniţele noastre şi au încălcat 
pământul nostru cel sfânt: în colţul acesta, unde 
ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânţa 
de credinţă, până vom vedea dispărând negura 
stăpânirii străine!...şi vom putea zice ca Petru 
Rareş, fiul lui Ştefan-Vodă cel Mare că „vom fi 
iarăşi ce-am fost şi mai mult decât atât!”
 Soldații români, care au luptat în armata 
Austro-Ungară și care au devenit prizonieri în 
Rusia, s-au organizat în detașamente de 
voluntari. Ei au venit la Iași, să depună 
jurământul, bucuroși să susțină Armata Română 
în luptele ce vor urma, în special cele din sud-
vestul Moldovei, la Mărăști, Mărășești și Oituz. 
Poetul Ion Minulescu scria la Iași despre măreția 
acestor zile, în ziarul „România”. la 7 iunie 1917: 
„Ați venit să luptați, români alături de români, 
pentru apărarea și mărirea patriei care mâine va fi 
deopotrivă și a noastră și a voastră. Ați venit să 
dovediți dușmanului neamului nostru că românii 
de pretutindeni nu sunt călăuziți decât de idealul 
reîntregirii naționale și se orânduiesc sub steagul 
României libere. Fie ca voința voastră să se 
împlinească cât mai curând! Fie ca aici, la Iași, 
unde s-a plămădit prima înfrățire românească, 
prezența voastră să simbolizeze înfăptuirea 
fericitului eveniment, iar primul pas făcut în 
tovărășia voastră peste Carpați să pecetluiască 
pentru totdeauna hrisovul definitiv al întregirii 
neamului nostru românesc! Vă salutăm cu 
sufletul înfiorat de emoția acestor momente 
unice, vă salutăm cu entuziasmul deplinei 
încrederi în ziua de mâine și vă urăm izbândă 

înainte, pe drumul Carpaților românești. Voi 
sunteți crainicii, iar grosul oastei vă urmează, voi 
purtați vestea cea bună și înfăptuirea ei!” 
Conducătorul voluntarilor transilvăneni sosiți la 
Iași, ofițerul Victor Deleu, a rostit următorul 
discurs înflăcărat la 10 iunie 1917, dată la care 
acești voluntari au depus jurământul: „Emoția nu 
mă lasă să spun câte aș vrea. De ieri, de când am 
călcat pământul acesta scump, care a fost pururi 
visul nostru, emoția ne stăpânește pe toți. Ne-a 
răpit aproape graiul. Am venit aici pentru că aici 
ne-a chemat, în primul rând, sângele și neamul. În 
al doilea rând, dragostea de această țară, la care 
zburau zilnic visurile noastre.”
 Vorbind despre intrarea în Ardeal a 
trupelor eliberatoare din Regatul Român, din 
vara lui 1916, după ce România a declarat război 
Austro–Ungariei, el ţine să precizeze: „Voim să 
facem un protest viu, arătând lumii că voi aţi 
venit la noi, în Ardeal, nu ca şi cuceritori, ci ca 
fraţi liberatori! Eram deci datori să venim şi noi la 
voi, azi, când trăiţi pentru noi, zile atât de grele. 
Venim cu toată încrederea fiindcă suntem siguri 
că vom birui! Noi, ardelenii, am rămas de multe 
ori numai cu credinţa în D-zeu. Azi, o mână 
Dumnezeiască ne arată ce trebuie să facem! Noi 
am pornit din ţară străină, dar am pornit cu un 
singur gând: să mergem acasă. De aceea. drumul 
nostru nu este decât unul singur: să mergem 
înainte! şi mergând înainte, vom birui! Vom birui 
pentru că nu sunt aşa de înalţi Carpaţii cât ne sunt 
inimile de înălţate! Azi am devenit cetăţenii 
României, dar cetăţenii unei Românii Mari! 
Avem datoria să ne răzbunăm tot trecutul plin de 
suferinţă! Şi pentru aşa ceva se cuvine să murim! 
Ţin să adaug în numele fraţilor de luptă că vom da 
regelui nostru ţara liberă cu hotarele ei naturale!” 
Ultimele cuvinte ale ofiţerului ardelean sunt 
acoperite de ovaţii, el fiind coborât pe braţe de 
populaţie şi purtat prin mulţime. Ovaţiile ajung în 
delir! Toţi strigă într-un glas: „Trăiască fraţii 
ardeleni! Trăiască România Mare !”
 Vorbind despre depunerea jurământului 
soldaților ardeleni veniți la Iași, la această 
solemnă adunare, Mihail Sadoveanu, martor 
ocular, copleșit de emoție, scria la 11 iunie 1917, 
în același ziar, „România”, următoarele: „Erau cu 
toții acolo, toți românii din cele patru vânturi, 
înfrățiți prin dureri, prin nădejdi și prin voința de 
a ne croi o soartă nouă. Când au strigat într-un 
glas: JURĂM! cu brațul drept înălțat spre cer, am 
simțit în ochi lacrimi. Și, ca într-o viziune, mi-a 
răsărit ca într-o fulgerare, tot convoiul tragic al 
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jertfelor trecutului, toată mucenicia Ardealului, 
tot calvarul nostru al românilor, toată dureroasa 
noastră istorie de o mie de ani. Astăzi trebuie să se 
isprăvească amărăciunile! Astăzi trebuie să 
izbândim a înfăptui dreptatea! Astăzi trebuie să 
începem a ne împlini destinul pentru care am fost 
așezați în acest colț de lume! Priveam în juru-mi 
cu ochii înrourați, vedeam pe toate fețele nădejde 
și hotărâre.” 
 Acești foști prizonieri, însuflețiți de 
măreția momentului, cântau: „Trompetele răsună 
/ Prin munți și prin câmpii / Românii toți se-adună 
/ Cu sutele de mii. / Un glas pe toți îi cheamă, / Ei 
teamă n-au de nimeni: / Trăiască oastea țării ! / Un 
dor pe toți îi poartă / Să-și vadă iar moșia, / Unită, 
mare, mândră, / Trăiască România !” - Scipione 
Bădescu. 
 Luptele ce au urmat în vara lui 1917 au 
fost crâncene; ne luptam cu un adversar de temut, 
numeros, bine organizat și instruit, bine dotat, cu 
experiență, care obținuse, anterior, mari victorii 
pe câmpurile de bătălie. Aici, la Mărășești, 
trebuia să apărăm ultimul petic de pământ ce nu 
căzuse încă sub ocupația dușmanului, o Moldovă 
ciuntită la o treime din suprafața sa. Nu aveam 
nici sprijinul rușilor pentru a ne ajuta în luptă 
contra dușmanului comun, aceștia dezertând o 
dată cu instaurarea regimului bolșevic în Rusia. 
Rămași singuri și puțini în fața pericolului unui 
dușman puternic, a trebuit să facem față unei 
lupte inegale, pentru a nu lăsa ca și ultima brazdă 
de pământ românesc să cadă pradă inamicului. 
Această cumplită încercare a războiului a fost 
compensată de eroismul ostașilor și ofițerilor 
noștri. Încleştarea cu duşmanul a fost la 
paroxism. S-au desfăşurat bătălii sângeroase de o 
cruzime inimaginabilă. Românii luptau cu un 
eroism de nedescris, pierderile erau grele, dar ei 
nu cedau duşmanului. Era o luptă-in extremis-
până la sacrificiul suprem! „Din zei de-am fi 
scoborâtori,/ C-o moarte tot suntem datori,/ Dar 
nu-i totuna leu să mori,/ Ori cîine–nlănţuit !”- 
George Coşbuc
 Germanii, alături de austrieci şi unguri, au 
suferit grele pierderi datorită vitejiei şi curajului 
extraordinar al românilor, care vor deveni 
adevăraţi martiri ai neamului. Generalul german 
August von Mackensen era confruntat cu o 
situaţie neprevăzută, pe care nu o putea estima 
dinainte: eroismul la superlativ al românilor, care 
nu-i permitea străpungerea frontului. În această 
încleştare de forţe, în acest foc mistuitor, românii 

împlineau măreţe fapte de vitejie. În 14 zile, 
românii au efectuat 61 de atacuri, dintre care 
multe la baionetă. Mulţi sunt însă şi eroii noştri 
căzuţi pe câmpul de luptă. Soldaţii sunt seceraţi 
de armele performante ale duşmanului. Uneori, 
luptele sunt atât de aprige, încât alături de soldaţi, 
ofiţerii români luptă şi ei, cot la cot cu aceştia, ca 
să întărească rândurile noastre. În momentul când 
nu mai era cine să tragă în duşman, ei trec în 
tranşee, în locul soldaţilor căzuţi la datorie, 
preluând lupta. Deviza era una singură și 
înflăcărată, plină de patos: „PE AICI NU SE 
TRECE!”... era mesajul care ardea pe buzele 
tuturor! Zile glorioase au fost înscrise în cartea 
istoriei. Monumentele ridicate în locul unde eroii 
și-au vărsat sângele pentru întregirea neamului 
vorbesc de mii și zeci de mii de morți, soldați, 
ofițeri și generali. La Mărășești, Mărăști și Oituz 
s-au înscris pagini de istorie pline de sânge, de 
mare jertfă dar și de măreață glorie. „Ci în 
noaptea adâncă a suferințelor tale, vitejii tăi au 
clădit zid până la cer cu piepturile lor tinere pe 
granițele bătrânei Moldove. Și dușmanul n-a 
putut trece mai departe! Aici, ei n-au avut nici 
speranța înaintării nici credința rămânerii pe loc. 
Și totuși, flăcăii tăi n-au dat înapoi: împresurați, 
s-au depresurat, mânați înapoi, s-au întors 
îndărăt. Ca Făt Frumos cu Zmeul Zmeilor, ei au 
luptat lupta dreaptă a vitejiei și având în ei voința 
nestrămutată de a învinge sau de a muri, ei au 
învins! Ca învăluiți în propriile giulgiuri încă din 
viață, așa au apărut ei în ziua de hotărâre a 
bătăliei, în strămoșeștile lor haine albe de țărani ai 
ogoarelor, în fața dușmanului îngrozit de puterea 
mereu renăscută și mereu mai nestăpânită a 
asalturilor lor” - Vasile Pârvan-Memoriale 
1923…
 „Eroismul e cu neputință să-l răsplătești” 
- Nicolae Iorga. George Coșbuc a scris un frumos 
poem închinat vitejiei ostașului român; de fapt, 
acest ostaș era țăranul român, plecat pe front. 
Aceste versuri, animau oștenii, dându-le curaj: 
Ți-ai mânat prin veacuri turmele pe plai,/ Din 
stejarul Romei, tu, mlădiță ruptă,/ Și-ți cântai 
amarul din caval și nai, /Dar cumplită tu ai fost, 
când te-au adus în luptă, Ștefan și Mihai / Sus, 
ridică fruntea, vrednice popor ! / Câți vorbim o 
limbă și purtăm un nume, / Toți s-avem o țintă și 
un singur dor, / Mândru să se-nalțe peste toate-n 
lume,/ Steagul tricolor !” 
 Războiul continuă, sacrificiile continuă și 
ele, iar țara este demoralizată. Peste tot numai 
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foc, foame, ger, boală și moarte! Suferința era la 
paroxism. Dar poeții dau și acum speranțe prin 
versurile lor. Al. Stamatiad este alături de 
suferința țării, încurajând-o să privească înainte: 
„O, țara mea cea mai frumoasă țară, fii tare și nu 
plânge! / Ades ai fost rănită de moarte și scăldată 
în fiere și în sânge, / Și totuși, ca un soare–ai re-
nviat! Nu plânge! / Căci iarăși va să vie, slăvita 
sărbătoare!”- 21 ianuarie 1918
 Şi într-adevăr, după atâtea zile de amar, 
încordare, suferinţă și jale, se arată, în sfârșit, zori 
de zi luminoși, zori ai zilei celei mari, ziua de 1 
Decembrie 1918. Este ziua care compensează 
toate sacrificiile țării și ale Armatei Române și 
care răsplătește eforturile și luptele seculare ale 
tuturor românilor pentru libertate națională și 
unificare a țării. Momentele emoționante de la 
Alba-Iulia sunt cele mai strălucite și sublime 
momente din istoria neamului nostru. „Se înalţă 
până sus la ceruri / Cântecul ce vine din Ardeal. / 
Glasurile de români răsună, / Sunt români veniţi 
la Alba iar./ Fraţi români din cele patru unghiuri, / 
Fruntea ţi-o ridică acuma sus ! / Că din somnul 
greu, somnul de moarte, înviat-ai ca Isus! / 
Toţi românii-şi dau mână cu mână / Şi întind o 
horă în Ardeal, / Hora-i mare şi cuprinde ţara, 
/ Soarele răsare din Ardeal / Vin românii, vin la 
Alba iar!” 100.000 de români veniți din toate 
părțile Ardealului, îmbrăcați în straie de 
sărbătoare și așezați sub faldurile tricolorului 
românesc, cu lacrimi de bucurie în ochi, cu toții, 
aclamau cu patos: „TRĂIASCĂ ROMANIA 
MARE!” și cântau „Deșteaptă-te române!” A 
fost „clipa astrală” a neamului nostru, când frații 
români au spus DA unirii lor într-o aceeași țară, 
sub același drapel tricolor și sub același domn.  
Clipe de extaz, de strălucire și de glorie! Clipe 
sublime în istoria noastră! S-A FĂCUT 
DREPTATE!...cea așteptată de veacuri! 
SECOLE DE SUFERINȚĂ AU FOST 
RĂZBUNATE! Se juca Hora Unirii cu voioșie 
în toată Transilvania și în tot Regatul României. 
Bucuria era la paroxism!...Clopotele tuturor 
bisericilor sunau, anunțând marea veste, 
ridicând slavă Divinității pentru această mare 
împlinire a neamului nostru.
 EPOPEEA  UNIRII! Epopeea unui 
neam hotărât, brav şi puternic! APOTEOZA 
UNIRII!
 Care condei poate să descrie emoțiile 
sf inte ale acestor zi le mari ,  is torice!? 
ROMÂNIA MARE S-A ÎNFĂPTUIT cu 
imense sacrificii, având ca solid fundament 

voința neclintită a neamului. Eroii noștri ne-au 
adus prin jertfa și vitejia lor din încleștările cu 
neputință de descris, glorioasa clipă a reîntregirii, 
clipe de exaltare a unui popor întreg! Un vis de 
veacuri a devenit realitate! Entuziasmul și 
frenezia ce au urmat nu se puteau formula în 
cuvinte! „Oh, ce zile de avânt! / De–nălțare, de-
nviere! /Al robiei lanț s-a frânt,/ Tirania-n veci să 
piere!/ Pe pământul strămoșesc / Liber își dau 
mâna frații /Astăzi nu-i mai despărțesc / Molda, 
Prutul, nici Carpații / La un loc tot neamul strâns/ 
Într-o largă Românie,/ Veacuri lungi de jalea-am 
plâns/ Plângem azi de bucurie!”- Autor 
necunoscut 
 Delegația românilor ardeleni, veniți la 
București la 14 decembrie, ca să prezinte 
României și Regelui Ferdinand hotărârea lor de a 
se uni cu țara mamă, este primită cu mare fast, 
bucurie și entuziasm. Ea era formată din 
episcopul de Caransebeş, Miron Cristea, 
episcopul de Gherla, Iuliu Hossu, Vasile Goldiş, 
Alexandru Vaida-Voevod etc. și era purtătoarea 
mesajului Transilvaniei de unire cu România. La 
sosirea lor în Bucureşti, gara era împodobită cu 
drapele tricolore şi ghirlande de flori. Era prezent 
întregul guvern, în frunte cu primul ministru Ion 
I.C.Brătianu, primarul capitalei şi alte oficialităţi. 
În cuvântul de răspuns, Regele a elogiat pe marii 
bărbaţi care au înţeles aceste comandamente ale 
istoriei: „Azi, când vedem această clădire 
măreaţă ce Mihai-Viteazul începuse, aduc 
prinosul meu de recunoştinţă tuturor acelor care 
în toate colţurile unde sună dulcele grai 
românesc, au pus sufletul şi puterile lor în slujba 
idealului naţional. Putem privi cu încredere în 
viitor, căci temeliile sunt puternice, ele sunt 
cimentate prin credinţa nestrămutată a unui şir 
întreg de generaţii de apostoli ai idealului 
naţional, ele sunt şi sfinţite prin sângele vitejilor 
mei ostaşi, cari au luptat şi au murit pentru 
Unire.”
      Iată cum caracterizează Ion I.C. Brătianu 
acest moment, în cuvântarea rostită la 14 
decembrie 1918: „Vă așteptăm de o mie de ani 
și ați venit ca să nu ne mai despărțim 
niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de 
fericire atât de mari, încât ele răscumpără 
veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu 
este bucuria unei singure generații. Ea este 
sfânta tresărire de bucurie a întregului popor 
român, care de sute și de sute de ani a îndurat 
suferințele cele mai crude fără să-și piardă 
credința neclintită în sosirea acelei zile care ne 
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unește astăzi și care trebuia să vie, care nu se 
putea să nu vie! Fraților, fiți bineveniți! Vă 
facem această onoare atât noi, cât și românii 
de pretutindeni. Această unire v-o strigă toți 
morții noștri și acei din câmpiile Turdei, și acei 
din Munții Apuseni, și acei din Carpați, și acei 
de la Siret. TRĂIASCĂ  ROMÂNIA 
MARE!” publicat în ziarul „Românul”, Arad, 5 
februarie 1919.
 Întregirea neamului, împlinirea visului de 
veacuri, s-a înfăptuit de către toți românii, de 
eroii noștri alături de politicienii inteligenți și 
devotați țării, alături de elitele noastre și de mari 
personalități, dedicate trup și suflet acestui ideal. 
Ion I.C. Brătianu, marele nostru politician și mare 
patriot, inteligent și hotărât în a obține pentru 
poporul său recunoașterea internațională a Unirii 
celei Mari, a luptat ca un „leu” pentru ca România 
să primească tot ceea ce i se cuvenea, conform 
sacrificiilor făcute de români, adică o Românie 
Mare, cea care avea să-i aducă pe toți frații 
români la un loc, în aceeași țară și sub aceeași 
flamură.
 Ca argument hotărâtor care conferea 
României statutul legitim de aliat și participant 
cu drepturi egale alături de statele învingătoare, a 
fost faptul că poporul român a plătit un greu tribut 
în acest război, adică opt sute de mii de oameni 
din armată și din populația civilă uciși de inamic 
sau secerați de foamete și boli. Această cifră 
reprezintă 11 % din populația țării, ceea ce 
înseamnă că din nouă locuitori, unul a murit. 
G.G. Mironescu spunea la tratativele de pace: 
„Epopeea și tragedia română constituie ele însele 
titlurile noastre care ne îndrituiesc să participăm 
cu drepturi egale la această conferință.”
 Luptând pe viață și pe moarte, în acești 
oșteni, eroi ai neamului, a pulsat cadențat 
avântul, puterea de încordare și de înălțare până 
la sacrificiul suprem, o pildă de eroism cum rar se 
poate vedea și cum greu se poate concepe. 
„Îngenuncheați, voi ce-ați rămas în viață, 
înaintea maiestății celor ce au căzut la Mărășești! 
Acolo s-a făurit din nou, prin moartea 
incomparabilă, pactul vieții eterne a rasei 
noastre!” – Vasile Pârvan-Memoriale. 
 Mesajul post mortem al eroilor ne este 
transmis de către inscripția de pe „Monumentul 
Eroilor din arma Geniului” - „Leul” de la 
Cotroceni, București. Pe monument stă gravat 
pentru eternitate, nobilul ideal ce i-a călăuzit în 
luptă: realizarea întregirii neamului, pentru care 
au înfruntat suprema jertfă, moartea.

    „SPUNEŢI  GENERAŢIILOR  
VIITOARE,  CĂ  NOI  AM  FĂCUT  

SUPREMA  JERTFĂ  PE  CÂMPURILE  
DE  BĂTAIE  PENTRU  ÎNTREGIREA  

NEAMULUI”   
 Acest monument a fost ridicat în anul  
1929, din inițiativa generalului Constantin 
Ștefănescu–Amza, în cadrul unei grandioase 
festivități, așa cum cerea momentul, în prezența 
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.
      Eroii noștri, martirii noștri, au rămas acolo, în 
pământul nostru „viu”, adăpostiți de glia 
strămoșească ce le păstrează cu pioșenie 
osemintele, într-o tăcere sfântă, dar nu și în 
u i tare .  Pe  pământul  „viu”  a l  țăr i i ,  să 
îngenunchem cu multă pietate și smerenie, 
lângă mormintele lor, ale acestor ostași-țărani, 
înfăptuitori de vis, de țară și de neam. Datorită 
lor, trăim azi într-o Românie unită. Noi, cei de 
azi, avem datoria să le păstrăm o vie amintire 
celor căzuți, să le îngrijim mormintele, crucile, 
cimitirele, monumentele și să depunem jerbele 
recunoștinței noastre în aceste locuri sacre. 
Pentru sacrificiul lor, trebuie să–i cinstim mereu, 
așa cum se cuvine: flori, flori și iarăși multe flori! 
Este de datoria noastră să le păstrăm în memorie 
numele și să le încrustăm cu litere de aur pe 
monumente, ca nu cumva să cadă în uitare! Să 
trăiască mereu vii în amintirea noastră și a țării, 
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iar istoria să le facă de-a pururi cunoscute faptele 
de vitejie! Să–i comemorăm și să ni-i amintim 
mereu! SĂ NU NE UITĂM EROII și nici 
TRECUTUL! În acest sens, Nicolae Iorga ne 
amintește: „Pe eroi să nu-i căutați în morminte, ci 
în inimile voastre.”
    „Historia magistra vitae” – Istoria este dascălul 
vieții - „Cântați poeți, scrieți istorici, vorbiți 
oratori, voi sunteți cei chemați să dați glas 
nemuritor faptelor acestor viteji și gloriei pe care 
aceștia au adus-o țării și neamului românesc!” - 
Vasile Netea
     „Eroi au fost eroi sunt încă / Și-or fi în neamul 
românesc / Căci rupți sunt ca din tare stâncă, / 
Românii orișiunde cresc! / Au fost eroi și-or să 
mai fie! / Ce-or frânge dușmanii cei răi, / Din 
coapsa Daciei și-a Romei / În veci s-or naște pui 
de lei!” - Ioan Nenițescu. 

     Pe acești eroi, mucenici ai neamului, D-zeu să-
i aibă în slava sa! Să ne rugăm pentru ei!...pentru 
că și-au făcut cu onoare datoria față de țară și față 
de urmașii lor, noi toți cei de azi! Ei au fost cei ce 
au scris, cu sângele lor, aceste pagini glorioase în 
istoria neamului nostru. Amintirea lor s-o purtăm 
vie în sufletele noastre! D-zeu să-i odihnească și 
pe politicienii din acea vreme și toate elitele 
noastre, care au știut să lupte cu arma minții 
pentru ca noi, astăzi, să trăim uniți, toți frații 
români sub același drapel, în ȚARA NOASTRĂ 
SCUMPĂ, ROMÂNIA!   Slavă și glorie eternă  
martirilor  neamului! 
     V I VAT,  C R E S C AT,  F L O R E AT, 
ROMANIA MAGNA!
    La mulți ani, ROMÂNIE CENTENARĂ! 
ONOR Eroilor Neamului! 

- Dicţionarul Enciclopedic Român;
- Botoran Constantin și Matichescu Olimpiu – „Documente străine despre lupta poporului român pentru făurirea 
statului național unitar” - Editura Dacia, Cluj-Napoca 1980
- Bulgăr Gheorghe - „Românii toți se-adună…” – antologie - Editura Militară 1977
- Maior Liviu – „Mișcarea națională românească din Transilvania 1900-1914” – Editura Dacia, Cluj-Napoca 1986
- Netea Vasile - „Carmen saeculare Valachicum” – antologie - Editura Minerva, 1979
- Pascu Ștefan și Marinescu Gheorghe - „Răsunetul internațional al luptei românilor pentru unitate națională” – Editura 
Dacia 1980
- Acad.  Pascu Ștefan  –  „Transilvania” -  Editura Vatra Românească , Cluj- Napoca 1990

Eroii

Cititori mari de calendare,
Purtători mereu ai noii
Firi adânci vizionare
Noi ne-am inţeles eroii.

     Ei au scris cu viaţa carte,
Slovă fulgerată-n sânge,
Ei au ridicat din moarte
Dorul nostru de-a învinge.

     Pierea cântecul pe buze,
Munţii se-ntorceau în piatră,
Ei sub focuri de obuze
Apărau o veche vatră.

     Ei vegheară la hotară
Şi de nunţi n-avură timp,
Dar au vrut s-avem o ţară
Sub al primăverii nimb.

     Nu la marginea poveştii,
Ci în fierberi de istorii
Şi-n talazuri cu primejdii
S-au cuprins adânc de glorii.

     Vulturii răsar din stâncă,
Oltul naşte pui de lei,
Noaptea lor e mai adâncă,
Noi ne luminăm prin ei.

     Şi-ascultăm cum grâul creşte
În câmpiile române
Şi trăim într-o nădejde
De-a munci şi de-a rămâne.

     Dreptul de-a avea o ţară
Şi de-a-i spune ROMÂNIA…
Ei, eroii, ni-l lăsară
Înfrăţindu-se cu glia.
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               a începutul anului 1918, România, un 
stat mic al Europei, cu o populație care depășea 
cu puțin 10 milioane de locuitori, se afla în 
conflict cu puterile Triplei Alianțe (Austro-
Ungaria și Germania) și cu imensa Rusie 
Sovietică.
 În aceste condiții dramatice și paradoxale, 
are loc evenimentul pe care nimeni nu îndrăznise 
nici măcar să-l imagineze: la 27 martie/9 aprilie 
1918, Sfatul Țării de la Chișinău hotărăște unirea 
Basarabiei cu România. La acea vreme, 
Basarabia cuprindea: 1810000 Români, 330000 
Ruși și Ucraineni, 270000 Evrei, 210000 Bulgari 
colonizați de Ruși după 1812 și Găgăuzi, o 
populație străveche, turcească, 75000 Germani 
colonizați după 1812 și 30000 Armeni și Greci. 
(Păstrăm scrierea cu majuscule a naționalităților 
conform autorului).
 La 12 noiembrie 1918, se anunță 
încheierea armistițiului între Aliați și Puterile 
Centrale. Mackensen, prudent, începuse 
evacuarea armatei germano-austro-ungare din 
România. La 1 Decembrie 1918 aceste trupe 
traversau Carpații.
 Aceeași dată avea să marcheze și 
realizarea unității depline a tuturor românilor, 
căci, între timp, naționalitățile aflate în 
componența Austro-Ungariei desfășuraseră o 
activitate febrilă pentru obținerea independenței 
lor. Acțiunea lor fusese încurajată de programul 
în 14 puncte al președintelui S.U.A., Woodrow 
Wilson, prin care se statua libera autodeterminare 
a națiunilor.
 Reprezentanții Ungariei în guvernul de la 
Viena nu numai că recunosc principiile expuse de 
președintele american Wilson, dar se opun și 
propunerilor împăratului și culmea absurdului, 
doresc ca Ungaria să primească Dalmația, pentru 
sacrificiile făcute în timpul războiului!
 Tisza exprimă perfect starea de spirit, 
mentalitatea intolerantă a Ungurilor față de 
problema naționalităților: „E posibil să ne 

prăbușim, afirma el, dar mai înainte de a ne 
prăbuși, vom găsi destulă putere ca să vă 
zdrobim!”
 În  t imp ce Austr ia  încerca,  pr in 
recunoașterea dreptului altor popoare la 
independență, să salveze un stat federativ, 
Ungaria se desparte de Austria. Dualismul 
austro-ungar, creat în 1867, lua sfârșit. O măsură 
care nu poate izola și salva Ungaria. La 18 
octombrie 1918, în parlamentul din Budapesta, 
Alexandru Vaida-Voievod îi anunță pe unguri că 
Partidul Național Român nu recunoaște nici un 
drept parlamentului ungar în rezolvarea 
dezideratelor naționale românești.
 Reprezentantul Slovacilor afirmă și el 
același punct de vedere pentru națiunea slovacă. 
La 29 octombrie, Boemia se desparte de Austria, 
iar Slovacia de Ungaria, creându-se statul 
cehoslovac și, în același timp, la Agram se 
hotărăște realizarea statului iugoslav, de la Isonzo 
până la Vardar. Pentru ca flota austro-ungară să 
nu cadă în mâinile italienilor, împăratul de la 
Viena o dăruiește Iugoslaviei. Tisza este ucis de 
proprii săi soldați.
 De starea de descompunere a Imperiului 
Austro-Ungar aveau să se folosească și Românii 
din Bucovina, partea de nord a Moldovei, răpită 
de Austrieci în 1775.
 La 27 Octombrie 1918, Congresul 
general  a l  Bucovinei  hotărăș te  unirea 
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în 
vechile hotare până la Ceremuș, Colacin și 
Nistru, cu Regatul României.
 Pentru îndeplinirea idealului de unitate 
națională rămânea de rezolvat problema 
Transilvaniei. În tratativele cu Antanta se 
horărâse ca România să primească provinciile 
locuite de Români aflate sub stăpânirea Austro-
Ungariei. Exista deci posibilitatea ca problema 
transilvăneană să fie rezolvată la masa 
tratativelor de pace, dar Românii din Transilvania 
nu înțeleg să aștepte tratativele și trec la acțiune.

Marea	Unire	de	la	1	Decembrie	1918

Ing.	Mircea	PÎRLEA
				Biblioteca	Judeţeană	Satu	Mare
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 Consiliul Național Român profită de 
situație pentru a crea „Gărzi naționale”, ceea ce 
însemna începutul organizării în vedera preluării 
administrației și a puterii politice în teritoriile 
locuite de Români. În fața acestei situații, Ungurii 
devin mai concesivi, încercând pe orice cale să 
păstreze Transilvania în hotarele Ungariei.
 La Arad, unde se afla Consiliul Național 
Român, este trimis Oscar Iaszi ca să ducă 
tratative. Propunerile sale nu sunt primite. Iuliu 
Maniu respinge argumentele delegației ungare, 
afirmând dreptul națiunii române să se 
organizeze într-un stat suveran. Ungurii încearcă 
să-și mențină poziția prin acțiuni teroriste. Grupe 
înarmate atacă sate românești, dau foc și ucid 
femei, copii și bătrâni.
 La Cluj se organizează Consiliul Național 
al Secuilor, cu scopul de a forma și înarma unități 
compuse din oameni care se bucurau de stima 
Ungurilor pentru sălbăticia și barbaria lor. 
Ungurii îi amenință pe Români că vor trimite 
aceste unități prin sate și orașe, pentru a-i 
extermina.
 Consiliul Național Român adresează 
lumii civilizate un manifest în care sunt arătate 
excesele comise de Unguri. În același timp, se 
hotărăște și organizarea Marii Adunări Naționale 
de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia. Sosesc aici 
1228 delegați din 27 de comitate locuite de 
Români  cărora  l i  se  adaugă  ep icopi i , 
reprezentanții ligilor culturale și ai altor 
organizații. Pe lângă aceștia, din toate colțurile 
Transilvaniei, sosesc peste 100000 de oameni, 
îmbrăcați în haine de sărbătoare, ca să asiste la 
adunare.
 În ziua de 1 Decembrie 1918, episcopul 
român unit Iuliu Hossu citește actul sacru al 
Unirii, iar Vasile Goldiș, Proclamația Consiliului 
Național în care se arăta printre altele, că 
„Adunarea națională a tuturor Românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați 

prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în 
ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea 
acestor Români și a tuturor teritoriilor locuite de 
dânșii, cu România.”
 În felul acesta se îndeplinea visul milenar 
al unității Românilor într-un singur hotar. Pentru 
realizarea acestui ideal, România făcuse sacrificii 
imense. În ceea ce privește pierderile în oameni, 
România se afla pe al doilea loc, după Franța, 
dacă se iau în considerare numai pierderile țărilor 
Antantei.
 La  t ra ta t ive le  de  pace ,  lungi  ș i 
anevoioase, în ciuda convențiilor semnate în 
1916, Aliații i-au tratat pe Români de parcă s-ar fi 
aflat în tabăra învinșilor. Și de dat aceasta, 
chestiunea evreiască a contat mult în hotărârile 
luate. Cu toate că guvernul român s-a angajat să 
respecte toate drepturile minorităților naționale, 
s-a încercat să se impună guvernului român să 
accepte pentru Evrei drepturi care-i transformau 
în minoritate privilegiată. Deși în convenția din 
1916 se promisese Românilor restituirea 
Banatului întreg, la tratativele de pace nu le-au 
fost acordate nici măcar județele Vârșeț și 
Alibunar,  cu o majori ta te  indiscutabi l 
românească. Granița a fost deplasată cu 20-30 km 
spre est. Argument: Belgradul, capitala 
Iugoslaviei, se afla prea aproape de hotarul 
românesc, având nevoie de un „hinterland”. S-a 
făcut caz de minoritatea sârbă din Banat, dar nu s-
a ținut cont de majoritatea absolută a Românilor 
de pe valea Timocului și din Craina.
 Până la urmă, cu toate protestele 
delegaților români care au părăsit sala, România 
avea să se încline și să primească semnarea 
Tratatului cu Ungaria, la 4 iunie 1920 la Trianon, 
Tratul de la Sevrès din 10 august, prin care se 
recunoștea unirea Bucovinei cu România și 
Tratatul de la Néuilly, cu Bulgaria, din 27 
noiembrie 1919.

1. Drăgan,  Josif Constantin – „Istoria Românilor”, Editura Europa Nova, București, 
1999
2. Nistor, Ion I. – „Istoria Basarabiei”, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2008
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Ei	n-au	văzut	Marea	Unire

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

      cum slobozește, pe robul tău, Stăpâne, 
în pace, căci văzură ochii mei mântuirea Ta, care 
ai gătit-o înaintea feței tuturor noroadelor...”.

Sunt cuvintele dreptului Simeon, care ne 
transmit că Iisus este adevăratul Mesia. George 
Pop de Băsești a rostit aceleași cuvinte, atunci 
când și-a văzut împlinit visul de-o viață, la 
temelia căruia și-a închinat toată truda: Marea 

1Unire .
Materialul nostru prezintă aspecte din 

viața și activitatea unor intelectuali români din 
Sătmar și părțile sălăjene aflate azi în teritoriul 
județului Satu Mare, care s-au aflat în primele 
rânduri ale luptătorilor pentru emanciparea 
națională, dar care nu au ajuns, aidoma lui „Badea 
George”, să-și vadă visul împlinit. Vom vorbi în 
cele ce urmează despre avocatul Andrei Cosma, 
precum și despre preoții greco-catolici: Antoniu 
Covaciu, Mihail Vida, Coriolan Ardelean și Ioan 
Popiliu. Parcurgând istoriografia epocii moderne 
a Sătmarului, adeseori ne vom întâlni cu numele 
acestor luptători pentru drepturile naționale ale 
românilor. Au avut un ideal comun. Destinul a 
fost tot comun și necruțător pentru ei, sfârșitul 
vieții, survenit pentru toți în anul 1918, făcând să 
nu se bucure de „ora astrală” a românilor, 1 
Decembrie 1918.

Primul s-a stins din viață preotul greco-
catolic Antoniu Covaciu. S-a născut în anul 1848, 
la Potău, unde tatăl lui, preotul Andrei Covaciu, 
era slujitorul sfântului altar. A început studiile 
gimnaziale la Liceul Catolic Regesc din Satu 
Mare, unde tânărul Antoniu cu siguranţă că a 
demonstrat dragoste faţă de limba română, pe 
care cu un înainte de începerea studiilor sale 
gimnaziale, în 1859, Petru Bran a obţinut dreptul 
de a o preda tinerilor români de la instituția 
sătmăreană. Societatea de lectură înființată de 
Petru Bran îl găseşte în anii şcolari 1864-1866 pe 
Antoniu Covaciu în onoranta funcţie de 
bibliotecar. În acel an școlar, pe lângă recitarea 
unor versuri din autori consacraţi, s-au înregistrat 
şi încercări de lucrări originale ale membrilor 

2societăţii . 
Se pare că Antoniu Covaciu a urmat 

ultima clasă de liceu la Beiuş, căci acolo şi-a 

susţinut bacalaureatul („maturitatea”). A activat 
şi acolo în cadrul Societăţii de lectură, 
îndeplinind funcţia de notar al şedinţelor. Notăm 
aici că multă vreme conducător al Societăţii de 
lectură beiuşene a fost conjudeţeanul nostru 
Teodor Kövari-Chioreanu. Şi-a continuat apoi 
studiile în Viena, ca teolog bursier, la Institutul 
„De Propaganda Santa Barbara”. Termină 
studiile în anul 1872. În perioada vieneză a avut 
probabil legături cu Mihai Eminescu; această 
informaţie a rămas în tradiţia familiei. Prin 
mijlocirea tinerilor români veniţi de la Beiuş, 
poetul nostru naţional aflase de ilustrul profesor 
de aici, de asemenea sătmărean, Ioan Silviu-
Sălăgeanu.

După absolvirea teologiei, Antoniu 
Covaciu s-a căsătorit cu Maria, fiica pr. Vasile 
Anderco, paroh al Batarcilor. După 1872, anul 
hirotonirii, slujeşte vreme de un deceniu, până în 
1883, în calitate de cooperator al parohului Vasile 
Anderco (socrul său), la Batarci. 

Apoi va fi administrator parohial în 
Potău, din 1883 până în 1890. Autorităţile austro-
ungare îl considerau, îngrijorate, ca pe unul dintre 
„noii apostoli români”, apăruți ca rod al 
„activităţii antipatriotice a iredentistului dr. 
Vasile Lucaciu”, după cum precizau documentele 

3stăpânirii . 
Între 1890-1900 îl găsim la Strâmtura (azi 

Surduc), în Maramureş, cumulând funcţiile de 
paroh, vice-arhidiacon al districtului Iza şi 
inspector al şcolilor greco-catolice din acel 
district. A administrat districtul cu tot zelul, 
reuşind să cumpere pe seama parohiei o frumoasă 

4casă de piatră . La cerere, din iunie 1900, va fi 
numit paroh în Tarna Mare, fiind în acelaşi timp şi 
protopop al Tractului Episcopal al Turţului, 
precum şi inspector şcolar al districtului.

A avut o familie numeroasă. Amintim aici 
doar faptul că trei dintre băieți, Vasile, Ioan și 
Antoniu, cu toții studenți teologi, au fost răpuși de 
tuberculoză. A fost membru al despărţământului 

5Sătmar-Ugocea al „Astrei” . Protestează 
vehement împotriva înfiinţării Episcopiei de 
Hajdudorog.

Printre realizările sale în zonă amintim 

„A
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ridicarea bisericii de piatră cu hramul „Sf. 
Arhangheli“ din Bocicău, lucrări începute în 
primăvara anului 1901, deci imediat după 

6revenirea sa în aceste părţi, şi finalizate în 1904 .
 S-a stins din viaţă în data de 29 aprilie 

71918, fiind înmormântat în 2 mai la Tarna Mare . 
Îşi doarme somnul de veci în curtea bisericii 
româneşti din localitate, într-un mausoleu cu 
ginerele său, pr. Athanasie Doroş, monument 
îngrijit aşa cum se cuvine atât de către 
descendenţii familiei cât şi de locuitorii de azi ai 
Tarnei Mari.

Vom vorbi acum despre personalitatea 
unui intelectual român născut într-o frumoasă 
localitate, aşezată la îngemănarea teritoriilor a 

8trei judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Sălaj . Este 
vorba despre avocatul Andrei Cosma, considerat 

9a fi fost „mintea Sălajului” vremii sale . Nu vom 
stărui îndelung în acest material asupra biografiei 
sale, ci vom aduce doar mici completări la ceea ce 
s-a scris până acum despre el, menţionând aici, în 
primul rând, masivul articol publicat în 1987, sub 
semnătura lui Ioan Oşianu, având titlul Andrei 

10Cosma (1843-1918). Schiţă monografică .
Andrei Cosma s-a născut la Bârsău de Sus 

(altă sursă pomeneşte ca loc de baştină Poiana 
11Codrului ), din părinţi plugari, în 20 iulie 1843. 

Şcoala primară a urmat-o la Poiana Codrului (de 
aici, poate, confuzia în ceea ce priveşte locul 
naşterii), iar clasele gimnaziale, „cu o mare 

 12dragoste de învăţătură” , la gimnaziul din Baia 
Mare. Trece pentru următoarele două clase de 
liceu la Liceul Catolic Regesc din Satu Mare, 
unde a activat în cadrul Societăţii de lectură, 
iniţiate şi conduse de către protopopul Petru Bran. 
Pentru a-şi finaliza studiile liceale, trece la 
premostratensi în Oradea. Întreţinerea şi-o 
asigura de unul singur, căci părinţii săi se zbăteau 
în grele lipsuri. În vacanţe era, în schimb, fericit 
să le dea o mână de ajutor părinţilor la muncile 
câmpului.
 După  depune rea  examenu lu i  de 
bacalaureat, a studiat dreptul la Universitatea din 
Pesta, unde a colaborat la „Foaia Beletristică” şi 
„Familia” lui Iosif Vulcan. Şi-a finalizat cu deplin 
succes studiile juridice în 1868. S-a reîntors între 
românii săi, cu convingerea că trebuie să salveze 
învăţământul românesc de la pieire. Încă în vara 
lui 1868 îl găsim printre semnatarii protestului 
românilor din zona Codru împotriva instituirii 
dualismului austro-ungar, redactat în spiritul 
ide i lor  Pronunciamentu lu i  de  la  Bla j , 

exprimându-şi adeziunea totală faţă de acest act 
programatic; în listă găsim elita românească din 

13zonă .
A lucrat vreme de 4 ani pe lângă 

inspectorul regesc Iosif Kerekes din Zalău. 
Zbaterile lui pentru păstrarea caracterului 
confesional (greco-catolic, deci românesc) al 
învăţământului au izbutit în mai multe comune 
printre care şi în cea natală, Bârsău de Sus, 

14sprijinit aici de parohul Daniil Vultur . Tot în anii 
cât a deţinut această funcţie a scris o „Gramatică” 
a limbii române pentru ungurii care ar fi dorit să 

15înveţe limba noastră . A avut un sprijinitor 
permanent în Badea George Pop de Băseşti, la 
rându-i însă i-a fost un conştiincios apropiat, 
fidel, mai ales în zilele grele ale întemniţării 

16sale .
Conştiinciozitatea şi râvna sa au făcut ca 

în 1872 să fie numit protonotar la recent 
înfiinţatul Tribunal regesc din Zalău. Tot în acel 
an şi-a unit destinul vieţii cu Maria Dragoş (s-a 
dis t ins  sufletul  prest igioasei  asociaţ i i , 
„Reuniunea femeilor române sălăjene”). Familia 
Cosma a fost dăruită cu o singură fată, Aurelia, 
care s-a căsătorit cu dr. Coriolan Pop, primul 
prefect român al județului Bihor, după Marea 
Unire. 

A fost numit protopretor al cercului 
Tăşnad, reuşind să facă mult bine românilor din 
zonă, lucru care nu a fost pe placul autorităţilor. 
Deşi acestea recunoşteau faptul că Andrei Cosma 
era „drept şi foarte capacitate”, se temeau că 
realegându-l în funcţia de prim-pretor îi va 
româniza.

Rămas fără post, în 1884 şi-a deschis 
cabinet de avocat la Tăşnad, iar în 1887, împreună 
cu alţi fruntaşi ai locurilor, a pus bazele 
Institutului de credit şi economii „Silvania”. De-a 
lungul anilor, va reuşi, împreună cu alţi lideri ai 
românilor, înfiinţarea şi a altor bănci româneşti în 
zonă: „Sălăjana” (Jibou), „Vulturul” (Tăşnad), 
„Someşana” (Dej) şi „Bihoreana” (Oradea). În 
octombrie 1889, Andrei Cosma a fost ales la Sibiu 
membru în Comitetul Naţional, pentru ca în 1892 
să-l găsim, desigur, în mijlocul memorandiştilor, 
la Viena.

A ajuns unul dintre cei mai bogaţi români 
din nordul Transilvaniei, aceasta prin abnegaţie, 
trudă şi inteligenţă. Bogăţia nu a folosit-o în scop 
propriu ci, neuitând niciun moment de unde a 
plecat, a încercat să îndepărteze întunericul din 
sânul naţiei sale. În 24 martie 1903 s-a înfiinţat, şi 
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cu aportul său, la Şimleu, Casina română. Prin 
ajutorul său, tot atunci, prietenul Ioan P. Lazăr a 
pus bazele primului institut tipografic românesc 
din Sălaj, „Victoria”, în care s-au editat 
publicațiile: „Gazeta de Duminecă”, „Păstorul 
sufletesc” şi „Gazeta Învăţătorilor”.
 Şi în relaţiile cu „Astra” Andrei Cosma s-a 
situat printre fruntaşii regiunii. Adevărul este că el 
s-a numărat printre cei 394 de studioşi, elevi sau 
studenţi, care au fost stipendiaţi de neegalata 
asociaţie a potenţelor româneşti din Transilvania, 
între anul înfiinţării şi 1911. Andrei Cosma a ţinut 
să restituie 700 de coroane „Asociaţiunii”, 
revanşându-se cu prisosinţă pentru binevenitul 

17ajutor primit . Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut, 
alături de iubita lui soţie, la Supuru de Sus, unde a 
şi repausat în 26 iulie 1918. A adormit întru cele 
veşnice fără să-şi vadă împlinit visul de făurire a 
României Mari; peste câteva luni, poporul său 
avea să ajungă, triumfător, „la limanul dorit”. 
Osemintele sale au fost aşezate cu mare cinste 
înaintea bisericii din Supuru de Sus, al cărei 

18binefăcător a fost . 
Următorul evocat de noi va fi preotul 

greco-catolic Coriolan Ardelean. S-a născut la 24 
octombrie 1860, în Csengerujfalu (azi în 
Ungaria), în familia parohului local, George 
Ardeleanu (Erdei) şi a Mariei Toth. A absolvit 
şcoala primară la Carei, liceul la Satu Mare, iar la 
Budapesta a urmat teologia şi literele. Capacitatea 
a absolvit-o în istorie, maghiară şi gimnastică. S-a 
căsătorit cu Florica Palladi. A fost hirotonit în anul 
1886. Din 1884 a fost profesor suplinitor, iar din 
1887 titular la liceul de băieţi din Beiuş, 
administrând în această perioadă şi parohia Fiziş. 
A deţinut funcţia de bibliotecar gimnazial.
 După anii petrecuţi la catedră, mai precis 
între anii 1903-1908, a fost paroh şi protopop la 
Carei, vreme de trei ani îndeplinind și funcţia de 
preşedinte al „Reuniunii învăţătorilor români 
sătmăreni”. În 1908 a revenit la Beiuş ca paroh şi 
protopop, fiind şi dascăl şi director al şcolilor 
primare urbane din acest centru cultural. A 
sprijinit instituţiile culturale româneşti, activând 
în Despărțămintele Sătmar-Ugocea și Beiuș ale 
„Astrei”. De asemenea, s-a numărat printre cei 
care au înfiinţat băncile „Arina” din Sanislău şi 
„Drăganul” din Beiuş. 

În 18 iunie 1913 devine canonic al 
Capitlului Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, 
iar în 1917 ajungea canonic-cantor. Deţinea în 
acelaşi timp funcţia de arhidiacon al districtului 
Mureşului. A repausat în 29 octombrie 1918, cu 

puţin timp înainte de împlinirea visului unirii 
tuturor românilor, pentru întruparea căruia şi el 
trudise.
 Următoarea personalitate despre care vom 
vorbi, Mihail Vida, a fost un fiu dăruit Codrului, 
cum spune și titlul cărții care i-a fost dedicată în 

19cursul acestui an . S-a născut în 1871, la Stâna. A 
absolvit liceul la Beiuş în 1893. A urmat studiile 
de teologie la Oradea, Satu Mare, Ungvár, ca 
bursier al Fundaţiei Kövariene, absolvind în 1898. 
S-a căsătorit cu Mărioara Mărcuşiu. A fost 
hirotonit în 1898. După hirotonire a lucrat în 
cadrul oficiului episcopal.
 P r e o ţ i a  a  î n c e p u t - o  a s i g u r â n d 
administrarea interimară a parohiei Sititelec de 
lângă Oradea.

Din anul 1901 se reîntoarce aproape de 
meleagurile natale, fiind administrator parohial în 
Hodişa şi filia Socond. Va activa în lupta 
naţională, fiind ales, în 31 august 1909, ca 
membru în Comitetul cercual Cărăşeu al P.N.R. În 
1910 a sprijinit candidatura la alegeri a pr. 
Constantin Lucaciu. În 1913 a făcut parte din 
comitetul director al Despărțământului Sătmar-
Ugocea al „Astrei”.

A avut preocupări de strângere a 
folclorului. Astfel, povestea Cum a câştigat 
Toderuca raiul (Poveste din popor din Sătmar, de 
sub Codru) a apărut în anul 1898 în „Familia” lui 
Iosif Vulcan. A trecut la cele veşnice în parohia 
Hodişa, la 29 aprilie 1918. 

Despre următoarea personalitate, Ioan 
Popiliu, am avut deja ocazia să scriem în paginile 

 20revistei „Eroii Neamului” . Spuneam atunci că ne 
aflăm în fața unui caz aparte, deoarece Ioan 
Popiliu a repausat în zilele dinaintea împlinirii 
idealului naţional, 29 noiembrie, deşi unele 
documente vorbesc despre trecerea la veşnicie 

2 1chiar în 1 Decembrie 1918 . Fotocopia 
documentului parohial care atestă decesul în 29 
noiembrie, precum şi fotografia mormântului ne-
au fost furnizate de către dl. Graur, strănepot al lui 
Ioan Pop Popiliu, drept pentru care îi mulţumim şi 
pe această cale. 

A văzut lumina zilei în 13 ianuarie 1851, la 
Cehăluţ, în familia cantorului Vasile Papp. A mai 
avut un frate, Andrei, absolvent de drept, care a 
profesat avocatura la Huedin, ocupând după aceea 

22funcţii juridice la Cluj şi Bucureşti . Deşi născut 
Pop, deoarece numeroşii şcolari care purtau acest 
nume trebuiau deosebiţi, Ioan a dobândit numele 
de Popiliu. A urmat liceul la Beiuş, absolvind în 
1873, apoi teologia la Budapesta. S-a căsătorit cu 
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Ana Pop (1860-1917), fiica parohului Ioan Hadşi 
(Hadzsi) Pop din Marca. Prima parohie în care a 
slujit a fost Valcău Unguresc, iar după aceea la 
Sâg. Probabil că din 1888 a slujit la Marca, în 
calitate de cooperator al parohului Ioan Hadşi 
Pop, socrul său, iar după aceea ca paroh, până la 
moarte. A avut înclinaţii umaniste, aplecându-se 
îndeosebi spre poezie; a manifestat un interes 
aparte pentru literatura populară. Activitatea lui 
literară s-a desfăşurat cu precădere în perioada 
1875-1908, când a publicat poezii cu tentă 
satirică. A publicat predici în revista bisericească 
„Păstorul sufletesc”. În tinereţe a colaborat şi la 
„Familia”, rubrica divertisment, semnând mai 
multe „gâcituri”. De asemenea, a mai colaborat la 
„Gazeta Transilvaniei”, „Calendar” şi „Amicul 

Familiei”.
Dintr-un foarte documentat studiu 

aparţinând lui dr. Marin Pop aflăm mai multe 
detalii despre familia lui Ioan Popiliu. Astfel, ştim 
că ei au fost dăruiţi cu șapte copii, nu mai puțin de 

23cinci fete căsătorindu-se cu învățători . A 
repausat la 29 noiembrie 1918, fiind înmormântat 
în 1 Decembrie 1918, o zi considerată astrală 
pentru neamul românesc.

Am dorit să vorbim în aceste rânduri 
despre aceşti merituoşi înaintaşi ai noştri pentru 
că numele lor nu au fost pomenite printre ale 
acelora care au fost prezenți în „Cetatea Învierii 
Neamului” la 1 Decembrie 1918. Activitatea lor 
merită însă preţuirea noastră, acum, la ceasul unei 
sărbători pe care le-o datorăm și lor.
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Eminescienii	şi	sărbătoarea	
Centenarului	Marii	Uniri

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

   n octombrie 1919, ca urmare a Marii 
Uniri, își încep activitatea 27 de licee româneşti în 
Transilvania şi Banat, printre care şi Liceul Mihai 
Eminescu din Satu Mare. Colegiul Naţional Mihai 
Eminescu din Satu Mare este primul liceu din 
România care a primit numele poetului naţional. 
În perioada interbelică, în 8 noiembrie în fiecare 
an, cu ocazia Soborului Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, la Liceul Mihail Eminescu din 
Satu Mare era mare sărbătoare. Astfel, Mihai 
Eminescu a devenit patronul spiritual al colegiului 
nostru. După anul 1989, s-a reluat această tradiţie, 
de a sărbători ziua de 8 noiembrie.

În acest an, în zilele de 7 și 8 noiembrie, s-
au desfăşurat câteva evenimente dedicate 
Centenarului Marii Uniri, sub genericul 
„Celebrăm România” .  Pe  lângă  aces te 
manifestări, colegiul nostru mai sărbătorește în 
acest an 50 de ani de la lansarea primei reviste a 
școlii, „Luceafărul”, și 10 ani de la fondarea 
Alianței Colegiilor Centenare. Din 2008, Colegiul 
Național Mihai Eminescu din Satu Mare este 
membru fondator al acestei alianțe.

Miercuri, 7 noiembrie 2018, cu începere 
de la ora 17, la Casa de Cultură a Sindicatelor a 
avut loc prezentarea enciclopediei digitale 
„România 1918. Oameni, moment și imagini” de 
către prof. Radu Jugureanu, reprezentant Siveco și 
coordonator al proiectului. Enciclopedia digital 
este o colecție unică de izvoare istorice: imagini 
rare, filme, vizualizări în 3D ale unor monumente 
care evocă Marea Unire, fotografii de epocă, 
mărturii de pe front și din spatele frontului. În 
partea a doua a manifestării din 7 noiembrie s-a 
desfășurat spectacolul artistic „Ce-ți doresc eu ție, 
dulceRomânie” pregătit de elevi și profesori ai 

colegiului. La aceste manifestări au participat 
profesori ş elevi, părinţi ai elevilor, inspector 
școlari, directori de instituții, oameni de cultură, 
profesori pensionari. Felicitări se cuvin 
doamnelor profesoare ale colegiului care au 
pregătit această serbare: Dorina Ziman, Carmen 
Bratosin, Georgeta Cozma, Delia Seicean și 
Anamaria Ardelean.

Activitățile dedicate Centenarului Marii 
Uniri şi colegiului au continuat joi, 8 noiembrie 
2018, la ora 9:00, cu ceremonia de arborare a 
drapelului României în curtea colegiului, în 
colaborare cu Instituția Prefectului județului Satu 
Mare și militari din Garnizoana Satu Mare. În 
cadrul unei festivități, la care au fost prezenți 
eminescieni, oficialităţi ale judeţului, militari, și 
numeroși invitați, elevi olimpici au purtat drapelul 
României spre catargul din curtea colegiului. 

Aducem mulțumiri Asociației Civice 
Tempora pentru donația făcută școlii noastre, în 
mod deodebit reprezentantului acesteia, domnul 
col. (r) Voicu Șichet, absolvent al colegiului, 
promoţia 1980. Redăm câteva pasaje din discursul 
domniei sale: „Mulţumesc conducerii colegiului 
că a fost de acord cu iniţiativa mea şi vă rog să 
consideraţi că acest catarg, drapelul şi placa 
memorială sunt cadoul meu, nu numai pentru 
marea sărbătoare de la 1 Decembrie, ci şi pentru 
aniversarea dumneavoastră, şi a noastră de altfel, a 
tuturor „eminescienilor”, ... împlinirea, la anul, a 
unui secol de când această şcoală este românească 
şi poartă numele celui fără de pereche, artizanul şi 
şlefuitorul frumoasei şi duioasei limbi pe care o 
vorbim noi astăzi, marele Mihai Eminescu.... 
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Dragi elevi, mă adesez direct vouă, celor ce 
reprezentaţi viitorul acestei naţii. Să fiţi convinşi 
că bucuria supremă pentru reuşita în viaţă o s-o 
aveţi dacă succesele voastre se vor datora 
învăţăturii temeinice, pregătirii profesionale 
impecabile şi muncii corecte, cinstite şi cu dăruire. 
Cu dăruire faţă de cei dragi, de familie, de colegi, 
faţă de comunitatea în care veţi activa, faţă de 
neam, faţă de ţară şi, nu în ultimul rând, faţă de 
Drapelul Naţional. Să vă doriţi mereu ca eforturile 
voastre, acum în studiu şi apoi în muncă, să fie 
răsplătite precum succesele marilor sportivi: cu 
intonarea Imnului Naţional şi  înălţarea 
Tricolorului pe cel mai înalt catarg!!”
 La ora 9:45, la bustul poetului Mihai 
Eminescu din fața colegiului, a avut loc slujba de 
cinstire a memoriei înaintașilor, elevi şi profesori 
ai acestei şcoli. Slujba a fost oficiată de părintele 
dr. Cristian Boloș, părintele inspector școlar dr. 
Vasile Onea și părintele profesor Marian Miclăuș. 
În continuare a fost dezvelită şi sfinţită o placă de 
marmură aniversară la 50 de ani de la apariția 
primului număr al revistei Luceafărul. Placa a fost 
donată de economist NicolaeManea, absolvent al 
acestui colegiu, promoţia 1969.

Evenimentul a fos turmat, la ora 10, de 
lansarea ediției jubiliare a revistei Luceafărul, în 
Sala Festivă Dr. Vasile Lucaciu a colegiului, în 
prezența a numeroși invitați. A depănat amintiri 
domnul dr. Ion Petrovai, care a debutat literar în 
primul număr al revistei Luceafărul. De 
asemenea, au vorbit despre mişcarea culturală din 
judeţul nostrum dr. Aurel Pop, unul dintre 
iniţiatorii revistei Muguri de la Liceul nr. 2, azi 
Colegiul Naţional Ioan Slavici, precum şi prof. 

Teodor Curpaş, membru fondator al revistei 
Poteci a Liceului nr. 3, azi Colegiul Naţional 
Doamna Stanca şi dr. George Vulturescu, 
colaborator al acestei reviste. Revistele Muguri şi 
Poteci a început să apără începând din anul 1969.

La ora12:30, tot în Sala Festivă Dr. Vasile 
Lucaciu a Colegiului Naţional Mihai Eminescu 
Satu Mare, a avut loc lansarea volumului intitulat 
„Directorii Liceului Mihail Eminescu – Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu (1919-2018)”. Lucrarea 
reprezintă cel de-al 15-lea volum din seria 
caietelor eminescienilor sătmăreni şi a fost 
prezentat în fața unei săli arhipline, formată din 
eminescieni, numeroşi profesori, foști directori și 
aparținători ai acestora, scriitori, oameni de 
cultură, profesori parteneri de la Colegiul Naţional 
Samuil Vulcan din Beiuș, publicişti. Autorii 
caietului sunt profesorul Ovidiu T. Pop şi elevii 
Ioana Bura și David Fechete din clasa a X-a B. 
Lansarea s-a desfăşurat pe fundalul sonor al 
imnului colegiului și s-au folosit proiecții video 
ale portretelor directorilor colegiului. Rolul de 
moderator i-a revenit lui Ovidiu T. Pop. 

Volumul a fost prezentat de dr. Gheorghe 
Miclăuș (fost director al colegiului), lectorul 
volumului. Despre lucrare, ca parte a seriei 
caietelor eminesciene, a vorbit și editorul, dr. 
Aurel Pop. La primirea câte unui exemplar din 
lucrare, foști directori sau aparținători ai lor au 
rostit mici discursuri cuprinzând rememorări și 
aprecieri ale eforturilor autorilor volumului. În 
încheiere au vorbit autorii volumului.Acesta are 
140 de pagini, conţinând portretele directorilor, 
fotografii ale clădirii, desene ale clădirilor și 
reproduceri ale unor documente bibliografice, 
prefață și postfață; o bibliografie de 7 pagini. 
Volumul a apărut la EdituraCitadela.

Au fostdouăzile de noiembrie deosebite, 
care vor rămâne în memoria colectivă a 
comunităţii locale.

Vivat crescat et floreat Colegium Mihai 
Eminescu! Servus eminescienilor!
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Interviu-document	cu	D-na	Marta	Bereszky,	
fiica	Dr.	Augustin	Mircea

Ștefan	BERCI	
Vasile	GOJE

  mpreună cu părintele preot greco-catolic 
Goje Vasile din Ardud, ne-am hotărât să mergem 
la Oradea pentru a lua un interviu fiicei lui 
Augustin Mircea, d-na Marta Bereczky.

De la sosirea noastră în apartamentul 
domniei sale, în 8 noiembrie 2018, ne-am dat 
seama că această femeie are o personalitate 
puternică și luptătoare. În ciuda vârstei sale 
înaintate și a problemelor de sănătate, ne-a 
întâmpinat încă din scara blocului, poftindu-ne în 
apartament și, lăsându-se înduplecată, ne-a 
aco rda t  un  in t e rv iu  documen t  desp re 
personalitatea tatălui său. 

M-am simțit copleșit în fața tăriei de 
caracter a acestei femei, care își purta demn 
bătrânețile și care ne-a introdus într-o lume de 
mult apusă, a valorilor, a sacrificiului și 
demnității de a fi român într-o lume prost croită. 
Acest interviu vine să completeze datele pe care 
le-am adunat pe parcursul anilor despre 
personalitatea celui care a fost Dr. Augustin 
Mircea.

Ce vă aduceți aminte din ceea ce vă 
povestea Augustin Mircea?

Eram copil și erau vremuri când nu se 
putea vorbi orice. Însă îmi aduc bine aminte când 
regele Mihai a abdicat și tatăl meu a zis: „Vai de 
tine, Românie!” Eu sunt monarhistă. Asta s-a 
imprimat bine în inima mea. 

Cine dintre oamenii care au făcut 

R o m â n i a  M a r e  a u  f o s t  p r i n  c a s a 
dumneavoastră?

Știu că în închisoarea de la Sighet a murit 
Iuliu Maniu. El era cel care îl vizita des pe tatăl 
meu când venea prin Satu Mare. Tata era prieten 
cu Iuliu Maniu.

Care credeți că a fost cea mai mare 
dezamăgire a lui Augustin Mircea?

Că totul se va schimba în rău și că 
lucrurile nu vor merge bine.

Cum ați plecat din Ardud?
Eu am făcut liceul la Doamna Stanca, iar 

după liceu am fost transferată la Baia Mare. Iar 
după ce județul Satu Mare a fost comasat în 
regiunea Maramureș, m-am mutat și am lucrat la 
o bancă din Baia Mare. În 1957 m-am căsătorit și 
am plecat la Oradea. La facultate nu am putut să 
merg pentru că școala nu mi-a dat recomandare. 
Am terminat bacalaureatul cu 9.60, dar tatăl 
meu, Augustin Mircea, nu avea posibilități să mă 
țină în facultate. N-avea servici, trăia din ceea ce 
vindea, câte o bucată de pământ... Comuniștii l-
au urât din cauză că era intelectual. Comuniștii i-
au urât pe toți intelectualii. 

C a r e  a  f o s t  r e l a ț i a  c u  t a t ă l 
dumneavoastră?

Eu am avut o relație foarte bună, am avut 
un tată excepțional. Avea 57 de ani când eu m-am 
născut. Dorința tatălui meu a fost să lucrez la 
bancă și s-a împlinit. El a știut că eu voi rămânea 
singură. M-a educat pentru viață. M-a educat și 
mi-a spus că el va pleca și eu voi rămâne singură. 
„Eu nu voi fi alături de tine...”

D-l Goje: Cum a fost trecerea la 
ortodoxie în 1948?

Umblau din casă în casă să strângă 
semnături. Și l-au întrebat pe tatăl meu: De ce nu 
treceți? Ați rămas doar doi oameni, Marchiș, 
directorul spitalului și dumneata. Augustin 
Mircea, plin de umor a răspuns acestor comuniști 
că este suficient că au rămas doar doi. Unul 
dintre ei v-a fi cantor, i-ar celălat preot. Asta mi-a 
povestit tata. Când tata a murit aveam 21 de ani, 
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au fost zile foarte grele pentru noi. 
Care a fost relația lui Augustin Mircea 

cu cei din Ardud?
Nu știu prea multe, fiindcă eu eram mică 

și după ce a murit mama, am fost luată de către o 
mătușă și dusă la Mateszalka, unde tatăl meu 
venea să mă vadă foarte des, iar în timpul 
vacanțelor veneam și stăteam cu el la Ardud. 
Fiind în vârstă, m-a educat pentru viață. Mi-a 
rămas foarte bine întipărită în minte vorba lui: 
„Tot ceea ce faci, faci pentru tine!” La Satu Mare, 
o soră de-a tatei era soția directorului Liceului 
Mihai Eminescu, câteodată mai mergeam și pe la 
ei.

C a r e  e r a  n u m e l e  u n c h i u l u i 
dumneavostră, directorul de la Liceul Mihai 
Eminescu?

Numele lui era Eugen Seleș. Într-o zi m-
am dus la Eminescu, la liceu, și în hol era o 
imagine a Regelui Ferdinand și într-o poză era și 
unchiul meu acolo.

N-a simțit tatăl dumneavoastră în 
timpul comunismului un regret că a făcut 
parte dintre cei care au făcut România Mare?

A fost o satisfacție pentru el. Mi-aduc 
aminte că a fost odată cu o delegație din România 
într-o audiență la Papa și era încântat că i-a 
sărutat inelul papal. 

Ce vă mai aduceți aminte despre 
Ardud, când erați copil, ce amintire frumoasă 
aveți dumneavoastră?

Îmi plăcea foarte mult Noaptea de 
Înviere. Îmi plăcea procesiunea care se făcea în 
jurul bisericii cu lumânări aprinse și se închideau 
ușile bisericii de către preot, iar părintele trebuia 
să bată în ușă, și spunea: „Deschideți porțile să 
intre Împăratul mării?” la care tatăl meu întreba: 
„Cine este acest Împărat al măririi?” Asta mi-a 

rămas in minte...
V ă  a d u c e ț i  a m i n t e  c â n d  t a t ă l 

dumneavoastră a fost arestat?
A fost arestat cinci luni și a fost ținut la 

Satu Mare. Mi-aduc aminte că tatăl a meu a fost 
revoltat și spunea că nu a fost audiat și nu știa 
pentru ce a fost arestat. 

Unii neagă chiar existența tatălui 
dumneavoastră...

Cine sunt aceștia?
Oameni fără minte, o generație care nu 

știe nimic. Cum vă simțiți ca fiica lui Augustin 
Mircea?

Sunt foarte mândră că a fost tatăl meu și a 
avut o activitate așa de bogată. Îmi pare rău că a 
plecat așa de repede. 

Nu vă simțiți nedreptățită de această 
clasă politică care vă ignoră?

Nu m-a preocupat. Din puținul pe care l-
am avut am trăit. Salariul a fost de 410 lei și 100 
de lei îi trimiteam la tata. 

Pentru muzeul cetății Ardud, ați dori 
să lăsați aceste poze și documente pe care le 
aveți despre tatăl dumneavoastră?

Vi le las, dar faceți-mi câte o copie... nu 
mai am nimic,  tot  ce am găsit  este la 
dumneavoastră.. Nu s-au păstrat prea multe.

Cine a participat la înmormântarea lui 
Augustin Mircea?

Am primit telefon la Baia Mare că tatăl 
meu a murit și au fost doar cei apropiați. 

Cine i-a construit mormântul? 
Familia, și mormântul lui tata ieșea în 

evidență și se vedea încă de la intrarea în cimitir. 
Cu ajutorul părintelui Goje Vasile, peste ani, l-
am restaurat. 

D o a m n ă  M a r t a ,  c e  ș t i e  f i i c a 
dumneavoastră despre Dr. Augustin Mircea?

Doar ceea ce i-am spus eu.
Ce puteți să ne ziceți despre liceul 

dumneavoastră?
Eu am făcut Liceul Doamna Stanca, care 

era de fete, iar Eminescu era liceu de băieți. 
Școala primară am făcut-o la Mateszalka. În 
1945, tata m-a adus acasă. A știut că se vor 
închide granițele. În 1945 am intrat la Doamna 
Stanca.

Casa de la Ardud în care ați locuit, cum 
este astăzi?

Este și astăzi, aveam o grădină de flori 
minunată. Casa este astăzi modificată. 
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Comuniștii au vrut să ne ia casa și să facă sediul 
UTM (Uniunea Tineretului Muncitoresc) în casa 
noastră. Tata scria ceva cu stiloul și a primit un 
șoc când a auzit. Eu am început să strig la ei și să 
le spun: „Ce vreți să-l omorâți? Cine va răspunde 
dacă moare acum?” Au plecat și nu s-au mai 
întors.

Cu ce se ocupă fiica dumneavoastră în 
Ungaria?

Fiica mea și soțul ei sunt ingineri 
constructori, iar nepoata mea lucrează la o 
bancă. 

Mama dumneavoastră era maghiară?
Mama mea era născută într-un sat 

aproape de Oradea. Bunicul era administrator pe 
moșia grofului Karoly Sandor, iar după ce m-am 

căsătorit, mi-am luat mașină și cu soțul meu am 
pornit pe urmele bunicilor. Când am ajuns în 
comuna în care a locuit bunicul meu, am găsit un 
mare respect la adresa bunicului meu. Bunicul 
meu era acolo numit „domnul”. Un om din sat 
mi-a arătat unde a fost îngropat bunicul meu. 
După colectivizare s-a crescut porumb în 
cimitirul unde a fost îngropat bunicul.

Cum s-a înțeles tatăl dumneavoastră ca 
român cu o unguroaică? Este un paradox, 
unul dintre făuritorii României Mari s-a 
căsătorit cu o unguroaică.

S-au înțeles foarte bine. La fel ca și mine 
cu soțul meu care a fost tot ungur. Niciodată nu m-
a jignit și nu m-a supărat. A fost mândru că eu 
sunt româncă. Niciodată nu am avut nici o 
discuție pe această temă. A fost un om inteligent, 
cu un suflet mare.

Acest interviu s-a încheiat într-o notă 
foarte emoționantă, doamna Marta ne-a arătat 
două cocarde, una cu tricolorul românesc, una cu 
tricolorul maghiar, înfășurate în jurul unei bucăți 
de beton, bucată dintr-un pod proiectat de soțul ei. 
Erau păstrate cu venerație într-un mic sipet. Parcă 
la 100 de ani, acest gest simbolic și profetic ne 
arată că oamenii de caracter și etnii diferite pot să 
trăiască împreună și să construiască România 
Mare.

Marta Bereczky cu soțul, Ladislau
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Mândria	de	a	fi	român
Marisa	CRISTEA

elevă	la	Școala	Gimnazială	
„Ion	Creangă”	Satu	Mare

         ăurită din curajul dacilor, modelată de 
măreția romanilor, scăldată de apa Mării Negre 
și-apărată de arcul Munților Carpați, se-ntinde 
mândră și glorioasă o țară numită România.
   Astăzi, România își amintește și totodată 
zâmbește. Își poartă mândră cicatricile pricinuite 
de iataganul turcesc și cnuta-nveninată, răni 
vindecate acum de timp. Azi, își preamărește 
eroii, al căror sânge a fost vărsat pentru libertate. 
Își citește suferința, dar și bucuria în versurile lui 
Coșbuc, ale lui Eminescu și Blaga. Își privește cu 
admirație domnitorii din trecut, treziți la viață de 
un dangăt vrăjit de clopot. Astăzi, împlinește 100 
de ani de mândrie, glorie și unitate națională!
  Eu mă mândresc că sunt româncă! Îmi 
place să cred că dragostea și mândria pentru țară 
s-au aflat mereu în mine, chiar dacă le-am 
descoperit ceva mai târziu. 
   Am crescut într-o societate care m-a 
învățat să-mi iubesc patria. Îmi amintesc că, după 
ce am descoperit taina literelor, citeam în 
bucătărie cu pasiune „Povestirile Istorice” ale lui 
Dumitru Almaș, în timp ce bunica gătea, 
fredonând cântece patriotice. Seara, stăteam în 
pat și o ascultam pe mama care-mi povestea 
despre aventurile bunicului ei din cel de-al doilea 
Război Mondial, povești pe care le-a aflat la 

rândul ei atunci când era copil. Puțin mai târziu, în 
primul an de gimnaziu mi-am dat seama că am 
parte de niște profesori ce-și iubesc cu adevărat 
țara, lucru pe care ni l-au demonstrat de multe ori. 

Cât despre momentul în care mi-am dat 
seama cât de recunoscătoare sunt că m-am născut 
româncă... Ei bine, mă aflam în centrul orașului 
de Ziua Drapelului. Când am privit armata, dar și 
tricolorul și am auzit cuvântarea preotului ce 
părea încarnarea lui Alexandru Ioan Cuza, inima 
a început să-mi bată cu putere și bucurie pentru 
țară.

Prin urmare, România trebuie prețuită. 
Trebuie prețuită pentru oamenii de calitate pe 
care i-a dat și continuă să ni-i dea, pentru dascălii 
devotați, pentru elevii sârguincioși, pentru armata 
curajoasă și nu numai. România trebuie prețuită 
pentru mirosul dulce de cozonac ce îți aduce 
aminte de casă, pentru un cântec de leagăn pe care 
ți-l amintești vag și pentru povestea eroului 
necunoscut ce-o auzeai în miez de noapte. 
România trebuie prețuită pentru apele curgătoare, 
câmpiile roditoare, nisipurile de aur, pădurile 
răcoroase și munții falnici cu crestele înalte. În 
final, România trebuie prețuită pentru că este o 
comoară. Cea mai de preț comoară! 

Personaje: Minerva, Bibliotecara/Doamna G, Clio, Decebal, Menumorut, Zamfira, Zoltan, Mircea 
cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul 
Decor: o bibliotecă. Multe rafturi pline de cărți și scaune pentru citit. Sala de lectură e aproape 
goală. O femeie cu ochelari (Clio) citește o carte foarte veche. Bibliotecara este așezată undeva în 
spate la o masă, notând ceva într-un caiet.

Scena 1 (Clio, bibliotecara. Intră Minerva) 

Minerva: (tare) Bună ziua, doamnă G! 
Bibliotecara: Shh! (în șoaptă) Mai încet! 
Minerva: Scuze! (se apropie de bibliotecară. Se așează pe fotoliul de lângă birou.) Am înghețat pe 
drum încoace!

Biblioteca buclucașă
(Piesă de teatru)

         

F
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Bibliotecara: Nici nu mă miră, Minerva! Unde îți e căciula? Dar fularul?
Minerva: Păi...Cred că...Aca...Ba nu! Știți, cred că le-am lăsat în...
Bibliotecara: (se abține să nu zâmbească) ...În?
Minerva: Îmi pare rău! Nu-mi amintesc! 
Bibliotecara: Uite! Asta o să te încălzească! (îi întinde o cană cu ceai)
Minerva: Sunteți cea mai bună!
Bibliotecara: Ce notă ai luat la istorie?
Minerva: Pff... Cinci!
Bibliotecara: Minerva, nici măcar nu te-ai străduit să înveți, nu-i așa?
Minerva: Ar fi fost degeaba! Oricum nu-mi place! Nu înțeleg gândirea oamenilor de pe-atunci. De 
ce să mori doar pentru că unul are ceva cu altul și tu trebuie să te bați în numele lor?
Bibliotecara: Ce spui tu e total greșit... Dar ce te-aduce pe aici? Ai vrea să împrumuți un nou 
roman polițist?
Minerva: Categoric! Aveți vreo recomandare?
Bibliotecara: Credeam că nu mai întrebi! Vino! Vom căuta câteva cărți în depozit. 

Scena 2 ( Decor: Depozitul de carte. Bibliotecara, Minerva)

Bibliotecara: Urmează-mă! Din câte îmi amintesc era pe undeva pe aici...
(Se aude un scârțâit. Se ia curentul)
Minerva: Doamnă G, ce ne facem acum?
Bibliotecara: Liniștește-te! Mă duc să caut o lanternă și să văd ce s-a întâmplat cu firele de 
siguranță!
Minerva: Vin cu dumneavoastră!
Bibliotecara: Locul acesta e prea strâmt și încâlcit pentru amândouă. Doar stai aici și nu te mișca! 
Mă întorc repede! 
(Minerva rămâne singură în scenă. Se învârte pe loc. Se aude un bufnet; o carte a căzut pe jos. 
Minerva se oprește speriată.) 
Minerva: Doamnă G, dumneavoastră sunteți? Mă auziți?!...(sarcastic) Off, minunat! Numai mie 
putea să mi se întâmple. (se împiedică și se lovește de raft. Ca prin minune se aprinde o lampă. 
Minerva vede cartea căzută pe jos) Hei, ce-i asta? Hm,... Nestematele Trecutului! Asta trebuie să fie 
interesantă. (deschide cartea și o răsfoiește) 
(Se aud niște zgomote ciudate. Mii și mii de luminițe strălucesc.) 

Scena 3 ( Minerva se trezește într-o mare agitație. Se află în cetatea Sarmisegetuza, în pragul celui 
de-al Doilea Război Daco-Roman; Minerva, Decebal, Clio) 

Minerva: (confuză, speriată) Unde sunt? Ce lume e aceasta?
?: Mișcă-te, fato. Adunarea va avea loc imediat!
Minerva: Ce Adunare? Când? Cum? Așteaptă! Mă poți ajuta?
(Minerva e foarte dezorientată. Se ia după mulțime și ajunge în centrul cetății. Lumea se înghesuie 
să vadă mai bine) 
Decebal: Liniște! 
(Gălăgia se oprește.)
Decebal: Ne-am născut sub cerul senin pe un pământ liber și roditor. Vulturul ne-a fost părinte și 
ne-a crescut într-un spirit de luptă, ambiție și iubire față de pământul nostru sfânt. Azi, alții vor să-l 
fure, iar pe noi să ne transorme-n ceva ce nu suntem. Vor să ne schimbe graiul, religia și credința, 
dar zadarnică le va fi încercarea. Suntem daci, veșnic stăpânitori aici! Și nu-i vom lăsa să ne biruie! 
La luptă, dacilor! La luptă, vitejilor!  
(toți oamenii apucă săbii, arcuri sau sulițe. Unii ies din cetate, iar alții se urcă pe turnuri. Cineva îi 
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aruncă Minervei o tolbă și un arc) 
Minerva: Nu pot să cred. Visez oare? (îl vede pe Decebal cum pornește în fruntea oștenilor săi) 
Așteptați! Vă rog! Domnule, trebuie să mă ajutați! (fuge după Decebal) 
Decebal: Pe ziduri, fato. Nu mai este timp!
Minerva: Nu înțelegeți. Eu nu sunt de aici. Trebuie să mă întorc acasă!
Decebal: Casa ta e Dacia și vei muri apărând-o!  
(Minerva se urcă pe unul dintre trnuri. Se aud tropote de cai: armata romană se apropie. Arcașii se 
pregătesc. Minerva nu poate să tragă coarda arcului) 
Clio: Ține mâna stângă pe arc. Trage coarda cu trei degete, țintește și apoi...Dă-i drumul! Nu uita! 
Un bun arcaș are nevoie de disciplină și calm! 
(Minerva face cum i s-a spus, iar săgeata ei îl nimerește pe unul dintre dușmani.) 

Scena 4 (Minerva, Clio, Menumorut, Zamfira, Zoltan. Pe fundal, cetatea lui Menumorut. O mare 
de oameni merg într-un șir lung, dezordonat.) 

Minerva: Am omorât un om! Cum am putut să fac asta? Ce se întâmplă cu mine? Oare 
înnebunesc? 
Clio: Calmează-te! Maghiarii sunt pe aproape!
Minerva: Maghiarii? (se uită mai atent la Clio.) Stai puțin, tu nu ești...?
Clio: Shh! Liniște! Au ajuns deja aici...
(Clio și Minerva merg mai în spate, astfel încăt stau chiar în spatele lui Menumorut și a fiicei sale 
Zamfira. În fața lor stau maghiarii, în frunte cu Zoltan) 
Menumorut: Bine ați venit pe pământurile noastre. Sper că ați sosit aici cu gând de pace!
Zoltan: Tatăl meu, regele Arpad, este dispus să încheie o alianță cu tine. 
Menumorut: Știam că tatăl tău este un om vrednic și înțelept, care odată ce va înțelege lucrurile, 
va dori să ne fie prieten. Despre ce alianță este vorba? 
Zoltan: (face câțiva pași în față) Am văzut-o pe fiica ta, înțelepte Menumorut. Am văzut-o 
frumoasă, curajoasă, isteață și am prins drag de ea. Prin urmare, îți cer mâna Zamfirei, pentru că 
vreau să mă însor cu ea. 
Menumorut: (chibzuiește câteva momente) Dacă Zamfira te vrea și ea de soț, atunci eu vă dau 
binecuvântarea mea. (se întoarce spre Zamfira)
Zamfira: (îndurerată, căci ea voia să se mărite cu altcineva, dar totuși hotărâtă) Da, vreau!
Menumorut: (le unește mâinile celor doi tineri) Atunci așa să fie! Prin alianța noastră și căsătoria 
voastră, se va așterne pacea între popoare și maghiarul ne va fi de-acum prieten. 
Minerva: (după ce mulțimea se risipește) Dar nu e corect! Zamfira nu-l iubea pe Zoltan.
Clio: Așa e...Dar uneori, pentru liniște și pace, trebuie să te sacrifici pentru țară, căci ea este cea 
mai de preț comoară pe care o ai. 

Scena 5 (Minerva, Clio, Mircea cel Bătrân. Loc: Un sat, undeva în Țara Românescă. Mircea cel 
Bătrân este îmbrăcat în haine de țăran. Clio și Minerva sunt undeva la margine, construiesc săgeți)

Mircea cel Bătrân: Ziua bună, fraților! 
Clio: Ziua bună, călătorule! Ce te-aduce prin locurile acestea? 
Mircea cel Bătrân: Vin de tare departe și caut să mă alătur oștirii lui Mircea! Dar voi ce faceți 
aici?
Clio: Ne pregătim de luptă! 
Mircea cel Bătrân: Și ce sunt acestea? (arată spre săgețile din mâna Minervei) 
(Minerva își aduce aminte de povestea cu „Condeiele lui Vodă”)
Minerva: (arată spre un băiat care cioplește) Stroe le spune „Condeiele lui Vodă”. Celor de aici le 
place să zică că aceste săgeți vor scrie dorința de libertate a poporului nostru pe spatele dușmanilor. 
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Mircea cel Bătrân: Cei care vor face cu adevărat dreptate Țării Românești sunteți voi, oștenii lui. 
Voi vă veți arunca în luptă cu vitejie și pricepere, iar săgețile acestea le vor arăta turcilor că românul 
va fi veșnic stăpânitor pe aceste pământuri sacre. 
Minerva: Înțelepte vorbe zici!

Scena 6 (Minerva, Clio, Ștefan cel Mare. Loc: o câmpie largă, după o luptă câștigată de români, 
împotriva turcilor. Clio și Minerva se ascund după un copac bătrân). 

Ștefan cel Mare: Ați luptat ca niște adevărați eroi, vitejilor. Nu v-ați pierdut curajul și nici credința 
în Dumnezeu. Le-ați arătat acelor păgâni că voi, de zece ori mai puțini ca ei, ați reușit să vă apărați 
pământul de iataganele lor otrăvite și să aduceți glorie țării voastre. Iar pentru liniștea celor căzuți în 
luptă, vom ridica aici o mănăstire. Îi vom zice Voroneț și-o vom picta într-un albastru unic, care să 
întruchipeze cerul senin deasupra pământului nostru sfânt și liber! 
Clio: Ce spui, Minerva? Ce i-a învățat acest domnitor pe oamenii lui?
Minerva: Cred că i-a învățat că e important să aibă încredere în Dumnezeu și în ei înșiși. 
Clio: Ai mare dreptate, fata mea! Acum vino, călătoria noastră se apropie de sfârșit! 
Minerva: Așteaptă puțin! Spune-mi ce e cu această călătorie. Spune-mi cine ești!
Clio: Nu mai este mult și vei afla. Îți făgăduiesc! 

Scena 7 ( Mihai Viteazul, Stroe Buzescu, Minerva, Clio. Loc: Alba Iulia. Minerva și Clio sunt în 
cetate. Din clipă, în clipă, Mihai Viteazul își va face apariția)

Clio: (entuziasmată) Oh, abia aștept! Este momentul meu preferat din istorie! 
Minerva: Ascultă, se aud tobele! Este el! (se urcă amândouă pe un car ca să vadă mai bine. Lumea 
aruncă pe jos flori și cântă melodii în cinstea lui Mihai Viteazul. Acesta intră călare pe un cal alb, iar 
în mână are harta Daciei) 
Stroe Buzescu: Măria Sa, Mihai Vodă cel Viteaz, întregitorul patriei noastre! 
(Oamenii izbucnesc în urale)
Mihai Viteazul: Ne-a fost scris, vitejii mei! Ne-a fost scris să ne unim pe acest pământ sacru. Prin 
vene ne curge sângele măreților romani, iar pământul pe care călcăm ne-a fost lăsat din moși-
strămoși, de curajoșii daci comați. Cerul ne-a fost alături și ne-a trimis un corb ca mesager, să ne 
vestească Unirea! Am îndurat, am sângerat mult, dar am știut să ne ridicăm după fiecare lovitură  și 
să continuăm lupta pentru întregire și libertate până la ultima suflare. Acesta nu este meritul meu. 
Nu este meritul unei singure persoane! Este meritul unui popor! Este meritul și Unirea noastră, a 
tuturor! Și chiar dacă alte pericole vor apărea în calea voastră, fiți curajoși! Fiți ambițioși! Nu vă 
pierdeți speranța! Uniți-vă și uniți-vă secole de-acum înainte! 

Scena 8 (Minerva, Clio, înapoi în bibliotecă) 

Minerva: A fost uimitor! Nu-mi vine să cred că nu mi-a plăcut până acum istoria!
Clio: Istoria este cea mai frumoasă poveste.
Minerva: Am învățat multe din tot ce am văzut!
Clio: De-a lungul timpului, poporul român a trebuit să îndure multe ca să se poată reîntregi și a dat 
dovadă de multe calități până acum. Curajul, ambiția, speranța, sacrificiul, dorința, înțelepciunea au 
fost doar câteva din lucrurile care i-au adus pe români împreună. 
(Minerva își dă seama de adevărata identitate a lui Clio) 
Minerva: Ești muza istoriei!
Clio: (zâmbește) Și, prin puterea cu care sunt înzestrată, îți dau ție, Minerva, misiunea de a salva în 
viitor România. Adună-i pe cei ca tine și luptați pentru țara voastră. Luptați pentru viitorul 
României! 

Sfârșit
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O	delegație	din	Oltenia	a	cinstit	memoria	
eroilor	căzuți	în	toamna	lui	1944	la	Socond

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

    upă cum se ştie, în toamna anului 2016, 
eroii români, căzuţi la Socond în luptele care s-au 
dat în luna octombrie 1944, au fost cinstiți așa 
cum se cuvine. A fost inaugurat un ansamblu 
monumental și a fost lansată lucrarea scrisă de 
Ionel Costescu și Viorel Câmpean, Socond: 19 
octombrie 1944, apărută la editura sătmăreană 
„Citadela”. Ambele demersuri au fost apreciate, 
prin prezența oficialităților județene sătmărene, 
dar și prin intervenția unui reprezentant al 
urmașilor celor căzuți, majoritatea celor 28 de 
eroi fiind orginari din județele Vâlcea, Olt și 

1Romanați .

Iată că, după doi ani scurși de la acele 
evenimente din 2016, cele două realizări 
sătmărene s-au dovedit a fi foarte apreciate pe 
plaiurile din sudul țării, astfel că joi, 18 octombrie 
2018, o delegație formată din 50 de olteni, a sosit 
la Satu Mare, pentru a aduce un omagiu celor care 
și-au dat viața în 1944 pentru eliberarea țării, 
departe de locurile lor natale. Oaspeții au fost 
primiți cu ospitalitate de către col. (r) Mircea 
Blideran, președintele filialei Satu Mare a 
Asociației Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere din Ministerul Apărării 
Naţionale. A doua zi, vineri, 19 octombrie 2018, 
delegația românilor din sudul țării a fost prezentă 
la ceremonia de comemorare care a avut loc la 
Socond. Asociația „Codrenii”, realizatoare a 
manifestărilor din 2016, a fost și de această dată 
cea care a organizat întreg ceremonialul 
desfășurat în acea frumoasă zi de toamnă la 

Socond. Ziua a debutat cu oficierea unei slujbe 
religioase în biserica din Soconzel; liturghia a 
fost săvârșită de către protopopul de Carei 
Florian Mocan și un sobor de preoți. O ceremonie 
religioasă a fost săvârșită apoi la ansamblul 
monumental din Socond. Un cuvânt înălțător a 
fost rostit apoi de către protopopul ortodox de 
Romanați, părintele Mihai Vânătoru, care a 
recitat şi o poezie scrisă de un ostaș oltean căzut 
în 1944 în zona Miskolcului. 

E m o ț i o n a n t  a  f o s t  ș i  d i s c u r s u l 
președintelui Asociației „Codrenii”, ing. Ionel 
Costescu, care și-a reamintit cu emoție 
demersurile de realizare a volumului și a 
ansamblului monumental. După cuvântul de bun 
sosit adresat oaspeților de către primarul Ioan 
Crasnai, s-a adresat celor prezenți, cu profund 
respect, col. (r.) Victor Epure, președintele filialei 
Olt a Asociației Naţionale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”. Ceremonialul a continuat prin așternerea 
la baza ansamblului monumental a câtorva 
săculețe cu pământ adus din localități ale celor 
căzuți la datorie în octombrie 1944. Au primit 
apoi diplome, din partea delegației oltene, câțiva 
s ă t m ă r e n i  i m p l i c a ț i  î n  d e s f ă ș u r a r e a 
evenimentelor din 2016: col. (r.) Mircea 
Blideran, col. (r.) Zorin Platec (președintele 
filialei Satu Mare a Asociației Naţioale Cultul 
Eroilor „Regina Maria”), col. (r.) Voicu Șichet, 
Gheorghe Derșidan, ing. Florin Precup (cel care a 
proiectat ansamblul monumental), primar Ioan 
Crasnai, parohul local Dionisie Cosma, Ioan 
Săv ianu  (v icepreșed in te  a l  Asoc ia ț i e i 
„Codrenii”), ing. Ionel Costescu și dr. Viorel 

2Câmpean, autorii volumului omagial din 2016 .
La sfârșitul evenimentului, în curtea casei 

parohiale din Socond, părintele Dionisie Cosma a 
oferit, din partea organizatorilor, o agapă. În 
concluzie, putem afirma că întregul ceremonial a 
avut menirea de a consolida legăturile între 
sătmăreni și olteni, el fiind de altfel dedicat 
Anului Centenarului Marii Uniri.

D

1.Prof. Eugen Petrescu, La Socond, județul Satu Mare, Eroii Neamului Românesc sunt cinstiți cum se cuvine, în 
„Eroii Neamului”, Satu Mare, an IX, (serie nouă), nr. 2 (31), iunie 2017, pp. 18-23.
2.Ioan Anițaș, Urmași ai soldaților morți în război au venit din Oltenia să pună o floare la monumentul din 
Socond, în „Informația zilei”, Satu Mare, an XXVI, nr. 7683, 20 octombrie 2018, p. 3.

Note
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Eroii	neamului,	cinstiți	la	Sărăuad

Drd.	Marta	CORDEA

    âmbătă, 17 noiembrie 2018, a avut loc 
în localitatea legată de numele episcopului de 
frumoasă amintire, Grigore Maior, Sărăuad, 
dezvelirea şi sfinţirea celor două plăci 
comemorative dedicate eroilor satului, realizate 
din iniţiativa şi cu truda ec. Dan Maier şi col. (r.) 
Radu Olah.

La eveniment au participat numeroşi fii ai 
satului, militari ai Armatei române de la U.M. 
01482 din Şimleu Silvaniei, de la I.J. de Jandarmi 
din Tăşnad, dar şi câteva personalităţi venite din 
Sătmar să aducă un elogiu celor care şi-au jertfit 
viaţa pentru această ţară. Moderator a fost col. (r) 
Radu Olah şi au ţinut scurte alocuţiuni dr. Viorel 
Ciubotă şi ec. Dan Maier, vorbindu-se despre 
meritul celor din această localitate care şi-au dat 
viaţa pentru pământul lor strămoşesc, dar şi 
despre contribuţia sătmărenilor la Marea Unire. 

 Protopopul ortodox de Carei, Florian 
Mocanu, împreună cu predecesorul său, pr. 
Marian Crainic, şi parohul locului, pr. Ioan 

Petrovan, au oficiat o slujbă şi au sfinţit plăcile 
comemorative şi catargul cu tricolor, dedicat 
Centenarului Marii Uniri din 1918.   

Colonelul (r.) Radu Olah a întocmit şi cu 
acest prilej un Hrisov, care aminteşte lucrurile 
esenţiale legate de cele două plăci comemorative  
amplasate în cinstea eroilor satului, căzuţi la 
datorie pe diverse câmpuri de luptă, în diferiţi ani, 
pe care îl redăm la sfâritul articolului. Pe una 
dintre plăci stau mărturie numele eroilor 
Gheorghe Marc, Nicolae Oşan, Gheorghe Pop, 
Alexandru Secară şi Mihai Ţoca. Pe cealaltă 
placă este consemnat numele lui Mihai Grebănar, 
ucis la 17 aprilie 1919 de către trupele bolşevice 
secuieşti. 

Un frumos program artistic a fost susţinut 
de Ansamblul „Flori de Codru” din Tăşnad şi de 
Dorel Iurcencu de la Teatrul de Nord Satu Mare. 

Festivitatea s-a încheiat cu o agapă 
creştinească. 

S
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HRISOV
la	sfințirea	catargului	cu	tricolor	și	ale	plăcilor	

comemorative	ale	eroilor	satului	și	eroului	martir

Sfințim astăzi ,  17 Nov. 2018, catargul 
„Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018” și plăcile 
comemorative în cinstea eroilor satului, căzuți la 
datorie pe diverse câmpuri de luptă și diferiți ani, 
p r e c u m  ș i  a  e r o u l u i  m a r t i r  M I H A I 
GREBĂNAR, credincios al bisericii noastre, 
ucis de bandele de secui bolșevici la 17 Apr. 1919.
 Inițiativa realizării acestui ansamblu 
comemorativ a aparținut ec. DAN MAIER, fiu al 
satului, preot paroh IOAN PETROVAN, prim 
curator SABIN CICEO, cu consiliul parohial, 
col. (r) RADU OLAH, fost comandant U.M., cu 
consultanță de specialitate dr. VIOREL 
CIUBOTĂ, dr. VIOREL CÂMPEAN şi  drd. 
MARTA CORDEA de la Biblioteca Județeană 
Satu Mare.
 Descrierea ansamblului: este compus din 
două plăci de granit monolit de dim. 0,75 / 0,55 m 
și 0,30 / 0,40 m. Pe una din plăci este gravată, ca 
desen, harta României Mari, inscripționată cu 
numele eroilor: MARC GHEORGHE, OȘAN 
NICOLAE, POP GHEORGHE, SECARĂ 
ALEXANDRU, ȚOCA MIHAI. Pe frontispiciu 
sunt gravate două cruci, flacăra eternă cu 
simbolul Unirii „100” și două arme. În partea 
inferioară este trecută data Unirii și numele celor 
care au contribuit la realizarea plăcii. Placa 
dedicată eroului martir MIHAI GREBĂNAR, 
confecționată din granit monolit negru, este 
inscripționată cu datele și împrejurările în care a 
fost jertfit. Cele două plăci sunt amplasate pe un 
soclu de beton, vegheate de un catarg cu cele două 
drapele, tricolorul și steagul episcopiei. Iar la 
bază sunt așezate două vaze pentru flori. Accesul 
se face pe poarta principală, fiind amplasat în 
partea dreaptă, veghind și asupra bustului 
episcopului GRIGORE MAIOR, precum și 
asupra mormintelor, crucilor și a bisericii în 
ansamblu.
 Catargul este donație de la AXA 
COMPANY com. PĂULEȘTI,  patron inginer 
IOAN SĂLĂJAN, iar drapelul tricolor de la 
preot OVIDIU ARDELEAN. Gravarea plăcilor 

a fost executată de o firmă din Baia Mare și 
inimoasa familie MARIANA și MARIN 
VANCEA din Beltiug.
 Amplasarea și execuția lucrărilor au fost 
făcute prin grija preotului paroh IOAN 
P E T R O VA N împreună cu H AT M A N U 
CIPRIAN, fiu al satului și NEICA RAUL, 
militar al U.M.
 Dezvelirea și sfințirea au avut loc în 
curtea bisericii, în prezența a numeroși 
credincioși ,  invitaț i  și  urmași ai  celor 
comemorați, de către un sobor de preoți, în frunte 
cu părintele protopop de Carei, FLORIAN 
MOCAN, preot protopop MARIAN CRAINIC, 
preoți ADRIAN HOROTAN,  Moftinu Mare, 
VALER POP, Carei și preot paroh IOAN 
PETROVAN. Garda de onoare a fost asigurată 
de U.M. Zalău, IJJ Satu Mare și patru copii, doi 
băieți și două fete, de la Ansamblul „Flori de 
codru” din Tășnad.
 Se aduc mulțumiri tuturor celor care într-
un fel sau altul au contribuit și participat la 
realizarea și reușita acestui eveniment.
 La HRISOV se anexează:

- cartea de onoare;
- tabel nominal cu persoanele care au 

contribuit cu bani și donații;
 Prezentul HRISOV a fost citit în prezența 
tuturor participanților și se va păstra în original, 
în mapă, depus în altarul bisericii prin grija 
preotului paroh. 

GLORIE ETERNĂ 
EROILOR NEAMULUI!!!

17 Noiembrie 2018, Sărăuad
 Se autentifică acest document prin 
semnăturile celor care au inițiat și realizat 
proiectul.
Protopop Marian Crainic; dr. Viorel Ciubotă; dr. 
Viorel Câmpean; drd. Marta Cordea; Protopop 
Florian Mocan; ec. Dan Maier; col.r. Radu 
Olah; Sabin Ciceo; Preot paroh Ioan Petrovan

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE

ORAȘUL TĂȘNAD
SATUL SĂRĂUAD
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După	100	de	ani...

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

    ată că Ceasul cel mult aşteptat al aniversării 
Centenarului făuririi României Mari a sosit! 
Sărbătorirea împlinirii unui veac de la „ora 
astrală” a românilor, pe care am aşteptat-o şi am 
pregătit-o, unii dintre noi, de mai bine de un an de 
zile, se va fi derulat la apariţia acestor rânduri în 
revista noastră.

Scriu în zilele premergătoare marelui 
eveniment, incitat fiind de faptul că nici în ceasul 
al 12-lea societatea nu găseşte un moment de răgaz 
pentru a ne bucura cu toţii de sărbătoarea 
sărbătorilor neamului românesc. Nimeni nu 
propune un armistiţiu între diversele partide şi 
tabere din partide, între grupuri şi grupări de tot 
felul, precum se întâmpla chiar în vreme de război, 
când adversarii stăteau faţă în faţă, cu armele în 
mâini, având în minte o singură filozofie: dacă nu-
l răpun eu pe inamic, mă răpune el pe mine. Deci, 
chiar pe front, marii comandanţi ai oştirilor 
adverse cădeau de acord să înceteze focul pentru o 
anumită perioadă de timp, fie ore, zile, săptămâni 
sau chiar luni, atunci când existau situaţii speciale, 
când identificau anumite condiţii şi prilejuri de a 
opri măcelul reciproc, de a cruţa de la moarte sute 
şi mii de vieţi. Mai mult, ne aducem aminte din 
cărţile de istorie, din care au învăţat generaţiile mai 
vechi, despre înţelegerile intervenite între 
comandanţii oştilor, care-şi desemnau fiecare pe 
cel mai bun luptător pentru o luptă directă în doi, 
pentru a se stabili învingătorul fără altă vărsare de 
sânge.

Ori, în zilele noastre, deşi luptele sunt doar 
politice sau politicianiste, victimele pierzând orice 
altceva, însă nu propria viaţă, iar învingătorii obţin 
anumite privilegii şi avantaje efemere, care, din 
păcate, mai toate nu au nicio legătură cu nevoile 
poporului, nici în aceste clipe de sărbătoare, unice 
în viaţa tuturor, în care ar trebui să dovedim lumii 
întregi, dar şi nouă înşine, că suntem totuşi o 
singură naţiune, că urmărim aceleaşi interese în 
beneficiul cetăţenilor, nu reuşim să lăsăm toată 
bălăcăreala aceasta la o parte şi să ne manifestăm 
plenar bucuria de a trăi cu toţii într-o ţară 
frumoasă, cu mare potenţial uman şi material, pe 
care ne-au lăsat-o înaintaşii noştri acum 100 de 
ani, după multe lupte, jertfe şi sacrificii de tot felul. 
Este ruşinos că, în acest context aniversar, noi nu 
găsim altceva mai bun de făcut decât să ne 

aruncăm injurii şi acuze unii altora, peste tot: în 
presă, la televiziuni, în Parlament, ba chiar în 
Parlamentul European, de parcă am fi duşmani pe 
viaţă şi pe moarte, dar şi cei mai răi şi mai răi, cei 
mai corupţi dintre toţi corupţii pământului. 

Iar ca tacâmul să fie complet, unii dintre vecini 
ne mai arată prin gard pisica moartă a 
revizionismului abject al secolului trecut, 
ameninţând cu rescrierea istoriei şi repunerea pe 
tapet a graniţelor stabilite, prin tratate de pace cu 
atribute de legi internaţionale, după primul şi al 
doilea război mondial. Mai mult, conaţionali de-ai 
noştri, printre care şi unii ce se pretind români get-
beget, semnează tot felul de declaraţii prin care se 
susţine nici mai mult nici mai puţin decât 
autonomia întregii Transilvanii. Adică, cu alte 
cuvinte, desprinderea ei de România, tocmai acum 
după un veac de convieţuire şi funcţionare a ei ca o 
entitate independentă, pentru că, vezi Doamne, ar 
produce prea mult şi ar primi prea puţin din partea 
guvernului de la Bucureşti!!! Eu doar înteb: Oare 
aşa să fie?! Uitaţi-vă, înainte de a da un răspuns, 
doar la câte tronsoane de autostrăzi, cu tot ritmul 
de melc manifestat în acest domeniu, au fost date 
în folosinţă sau la care se lucrează în Transilvania 
şi câte în restul ţării! Iar banii vin fie de la 
Guvernul României, fie de la Uniunea Europeană 
sau alte instituţii finanţatoare internaţionale, însă, 
toate, via Bucureşti.

Repunerea pe tapet a acelui „M-am săturat de 
România!”, exprimat spre sfârşitul ultimului 
deceniu al secolului XX vine, oare, pentru ca 
societatea românească, unde încadrăm, vrând-
nevrând, şi clasa politică, să perceapă, în contrast 
cu acesta, Autonomia Ţinutului Secuiesc drept o 
chestiune minoră, care s-ar putea „implementa” 
fără  să  dăuneze  s ta tu lu i  român uni tar, 
independent, indivizibil şi suveran?! Sau, cum se 
spune mai nou, problema cu secuii e „parfum” faţă 
de o asemenea alternativă radicală. Să nu uite, 
însă, societatea românească, şi mai ales clasa 
politică, faptul că aceasta a fost strategia liderilor 
maghiari din 1990 până în prezent: au pus pe tapet 
o doleanţă, mai exact o pretenţie, iar când au 
considerat că a fost bine „rumegată” de societatea 
românească, s-a „copt”, fiind dezbătută, în unele 
cazuri, chiar prin Parlament, şi văzând că nu prea 
au sorţi de izbândă, au aruncat alta pe piaţă, de 

I



regulă prin vocea unor aşa-zişi „radicali”, mai 
dură, mai nocivă, cu mesaj mult mai direct 
împotriva ordinii constituţionale din ţara noastră, 
astfel încât politicienii români, de toate culorile, s-
au grăbit să le satisfacă prima pretenţie. I-a auzit 
cineva pe liderii maghiari din Parlamentul 
României dezicându-se vreodată ferm, fără 
echivoc, faţă de astfel de idei, propuneri, spuneţi-
le cum doriţi, ale „radicalilor” gen Tőkés László?!

Şi, pentru că am vorbit de Ţinutul Secuiesc şi 
de cât produce şi cât consumă fiecare regiune/zonă 
din ţara noastră, tare curios aş fi cum s-ar descurca 
această „enclavă” din resursele proprii, fără sprijin 
de la bugetul de stat, fie el român sau ungar, pentru 
sănătate, educaţie, infrastructură, administraţie şi 
ordine publică, ca să le enumăr doar pe cele mai 
reprezentative şi, posibil, mai costisitoare?! Din 
punctul meu de vedere, aceste pretenţii 
autonomiste sunt doar teme politicianiste, 
promovate de unii lideri maghiari pentru a-şi 
justifica poziţiile confortabile, probabil şi 
aducătoare de foloase proprii, de mari „luptători şi 
apărători ai drepturilor” conaţionalilor lor. Se 
regăsesc doar în mintea unor înfierbântaţi 
naţionalişti „nostalgici”, care au rămas ancoraţi în 
luptele naţionale ale secolelor XIX şi XX, uitând 
câtă suferinţă şi câte distrugeri a provocat omenirii 
acest tip de abordare. Sunt convins că cei mai mulţi 
dintre concetăţenii noştri de naţionalitate 
maghiară gândesc cu totul altfel şi, la o adică, ar 
alege calea bunei convieţuiri şi nu pe cea a unei 
stări tensionale, conflictuale, de suspiciune şi 
neîncredere reciprocă în relaţiile cu vecinul, 
colegul sau partenerul său (de viaţă, de sport, de 
bere, de şpriţ...). Eu nu spun că n-or mai fi şi printre 
maghiarii de rând astfel de „nostalgici”, însă, sunt 
convins că şi ei sunt „victimele” manipulărilor 
politicianiste, aşa cum şi noi, românii, am „reuşit” 
să fim adepţii intransigenţi ai uneia sau alteia din 
taberele ce se duelează pe eşichierul politic 
românesc pentru te miri ce.  

Cu toate acestea, speranţe într-o convieţuire 
româno-română şi româno-maghiară prin Ardeal 
şi, mai ales, în părţile Sătmarului, se fac, ce-i drept 
timid, simţite. Şi ce poate fi mai elocvent în acest 
sens decât modul în care s-au derulat manifestările 
dedicate Centenarului Marii Uniri în bătrâna urbe 
de pe Someş, precum şi în alte multe localităţi din 
judeţul nostru?! Poate că nu au rezonat cu noi în 
momentele înălţătoare ale acestor zile, poate că nu 
au fost suficient de prezenţi la diferitele 
manifestări organizate, însă faptul că s-au abţinut 
de la declaraţii tendenţioase şi acţiuni făţişe, ostile, 
mai mult, aprobând finanţarea diferitelor proiecte 

şi activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, 
denotă faptul că se poate. Se poate ca generaţia 
actuală şi cele care vor veni să aibă maturitatea de a 
găsi soluţii de bună convieţuire, care trebuie să 
pornească de la respectul reciproc pentru cultura şi 
civilizaţia celuilalt. Dacă nu ne vom respecta unii 
altora trecutul, tradiţiile, istoria, cu bunele şi relele 
ei, dar cu dorinţa de a învăţa şi de a evita repetarea 
greşelilor, sigur vom avea parte de frământări, 
tensiuni, poate chiar conflicte, care nu vor aduce 
nimic bun nimănui.

Pentru a ilustra cât de cât cu argumente acest 
licăr de speranţă, vă supun atenţiei câteva aspecte, 
pornind de la faptul că administraţia municipiului 
şi judeţului Satu Mare, în ceea ce priveşte organele 
alese prin vot în 2016, este dominată de UDMR.

Astfel, după demersuri, discuţii, intervenţii şi 
tot felul de iniţiative, doar actuala conducere a 
administraţiei municipale a catadicsit să se 
implice, să investească în reabilitarea Cimitirului  
Eroilor de pe B-dul Cloşca, care începe să semene 
cu un loc sacru, de reculegere şi închinăciune în 
faţa jertfei celor ce şi-au dat viaţa pe toate 
câmpurile de luptă, indiferent de aramta în care au 
slujit.

De asemenea, după semnalele noastre trase în 
revistă, cu privire la starea necorespunzătoare a 
unor opere comemorative de război din judeţ, 
conducerea Consiliului Judeţan Satu Mare a 
susţinut un proiect al Muzeului Judeţean Satu 
Mare, promovat la Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, pentru reabilitarea acestora, obţinându-
se fonduri importante în acest scop. 

Apoi, nu în ultimă instanţă, trebuie să 
subliniem atitudinea adoptată de conducătorii 
maghiari ai celor două entităţi administrative faţă 
de proiectul nostru privind refacerea şi 
reamplasarea Monumentului Eroului Necunoscut 
în Piaţa Libertţii din municipiul Satu Mare. 
Primăria şi Consiliul local Satu Mare au dat 
aprobările necesare, iar Consiliul Judeţean Satu 
Mare a aprobat  finanţarea parţială a acestuia, 
suma acordată fiind aproape de maximul posibil ce 
se putea acorda pentru un proiect în cadrul 
programului.

Deci, aşa cum spuneam, se poate! Iar tinerii 
conducători maghiari ai municipiului şi judeţului 
nostru trebuie să continue în acelaşi mod în 
abordarea diverselor aspecte delicate, să respecte 
toleranţa comunităţii româneşti majoritare faţă de 
celelalte naţionalităţi şi etnii conlocuitoare, să facă 
în aşa fel încât nimeni să nu se simtă jignit, izolat şi 
neconfortabil.
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Documente,	cronici,	ecouri	din	presa	străină	
și	română	despre	făurirea	României	Mari

Ing. Angela FAINA

   in cele mai vechi timpuri, românii s-au 
distins întotdeauna prin dragostea de adevăr și 
dreptate, prin dârzenie în luptă și prin voința de 
neclintit de a fi stăpâni pe destinul lor. La sfârșit 
d e  s e c o l  X I X ,  e c o u r i l e  p r o d u s e  d e 
„Memorandum”, cât și concluziile ce se puteau 
trage pe plan politic, social și cultural confirmau 
ideea că singura cale care se putea aborda pe 
viitor în Transilvania, era continuarea fermă a 
luptei  pentru desfi ințarea dualismului , 
redobândirea autonomiei și, apoi, lupta pentru 
unirea tuturor românilor. În această perioadă, 
legăturile dintre militanții români și diferitele 
personalități politice și culturale din Europa se 
întăresc și se diversifică tot mai mult. Românii 
erau conștienți că statele europene ar putea 
sprijini și chiar susține lupta lor dreaptă pentru 
punerea în lumină a dezideratelor firești ale 
poporului român și a obține în acest fel atenția 
internațională asupra situației sale. Scuturarea 
jugului austro-ungar și realizarea idealului 
național al unirii nu se puteau realiza fără factorul 
extern, adică sprijinul și aprobarea marilor puteri.
     Astfel, în 1897, un prestigios filolog, M.R. 
Morphil, de la Universitatea din Oxford, susține 
idealul de unire al românilor, adresându-le 
cuvinte de încurajare pentru lupta lor națională. 
„Doresc succes cauzei dvs.-scria el-și voi face tot 
ce voi putea ca s-o sprijin între compatrioții mei.” 
Profesorul Henri Gaidoz de la College de France 
a consacrat multe ore de curs pentru cunoașterea 
etnografiei, istoriei și literaturii române în rândul 
studenților. El a combătut puternic teoria lui 
Roesler, spunând că: „românii nu sunt nou veniți 
în Transilvania în secolele XII-XIII așa cum 
pretind unii, ci sunt cei mai vechi de aici.” 
Profesor la Sorbona, Emile Picot îi scrie în limba 
româna lui V.A. Urechia, înflăcărat luptător 
pentru unire, că este „din toată inima alături de 
românii din Transilvania pentru dreptate și viață”. 
El demonstrează originea daco-romană a 
românilor și continuitatea lor neîntreruptă în 
teritoriile naționale. Gazeta „Le Journal Officiel” 
face aprecieri oficiale, foarte favorabile, 

caracterizând românii ca „sentinela lumii latine în 
orientul european și ca atare, ei sunt factorul de 
pace, de ordine și de progres în evoluția 
universală a umanității”. Profesorul italian, 
Roberto Fava publică o amplă lucrare, „Note di 
un viaggio in Transilvania e in Romania”, se 
documentează la fața locului și conchide despre 
Austro–Ungaria: „Acest imperiu opresor trebuie 
să dispară inevitabil. Istoria, dreptul public, 
aspirațiile naționale, vocea conștiinței, strigă la 
urechea Europei adormite că e timpul acum să 
smulgă legendarul văl de jale care acoperă 
pământul acelor scumpi și iubiți frați ai noștri.”
      Printre cei care au înfățișat cu multă 
consecvență opiniei publice europene și au 
sprijinit fără contenire nedreapta situație a 
naționalităților din Austro-Ungaria și îndeosebi a 
românilor, se numără și cunoscutul istoric și 
publicist englez R.Seton–Watson(Scotus Viator). 
El a consacrat acestei probleme mai multe lucrări 
de valoare, multe fiind traduse în limbi străine: 
„Racial Problems in Hungary”, „Corruption and 
Reform in Hungary”, „The War and Democracy”, 
„Romania and The Great War”, „Political 
Persecutions in Hungary” etc. A mai publicat și 
alte lucrări de amplă referință cu privire la 
problema națională și la situația românilor din 
Transilvania. Astfel, în revista „Slavonic 
Review” a semnat articolul „Transilvania”, iar în 
revista „History”, studiul „Romanian Origins”, 
după vizita sa în Ardeal. În 1915, Seton-Watson 
face o nouă vizită în România și întreține ample 
discuții cu conducătorii și politicienii țării. Prin 
lucrările și articolele publicate în răstimp de 25 de 
ani, R.Seton-Watson și-a câștigat un mare 
prestigiu științific și politic pe plan internațional. 
De aceea, la Conferința de pace din 1919, Seton-
Watson, sprijinind cu fermitate interesele 
românilor, a avut o influență covârşitoare în 
adoptarea hotărârilor.
        Legitimitatea luptei românilor ardeleni 
pentru afirmare națională a fost susținută în presa 
engleză și de ziaristul H.Wickham Steed, care a 
făcut cunoscute opiniei publice din Occident 
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aspirațiile românilor, îndeosebi prin ziarul 
„Times” și prin renumita revistă „The Review of 
Reviews”. El a scris lucrarea „The Habsburg 
Monarchy” publicată la Londra în 1913, 
prevăzând destrămarea inevitabilă a Imperiului 
habsburgic, ca urmare a luptei popoarelor 
asuprite. Autorul a adus în conștiința europeană o 
serie de adevăruri despre starea națiunilor și 
naționalităților din acest imperiu pentru a înțelege 
caracterul obiectiv al mișcărilor de eliberare 
națională. H.W. Steed a fost și un neprețuit 
consilier în timpul Conferinței de pace de la Paris 
în problema naționalităților din Austro-Ungaria.
 Pregătirea cu febrilitate a MARII 
UNIRI, singura soluție salvatoare de neam.
      Unirea tuturor românilor era singura cale 
pentru PROPĂȘIREA și MÂNTUIREA 
NEAMULUI, era singura opțiune care garanta 
realizarea, prosperitatea și ființarea în 
continuare a nației române. Ea s-a dovedit ca 
fiind a doua etapă importantă după unirea din 
1859 și ea trebuia înfăptuită cu orice preț pentru a 
ne salva ca națiune. Nu era o altă cale de urmat, 
era singura! Era nevoie de modernizarea tuturor 
laturilor vieții sociale, economice, politice, 
culturale, proces strict necesar în Transilvania, 
dar de care nu era interesat guvernul străin de la 
Budapesta. Aveam nevoie de dreptul de a 
participa prin politicienii noștri la hotărârile țării. 
Deciziile importante, capitale și vitale pentru 
nația română, nu puteau fi luate cu justețe decât 
într-un parlament românesc al tuturor românilor, 
într-o țară românească unită, care să militeze cu 
adevărat pentru interesele neamului și nu într-un 
parlament străin, ostil față de nevoile și interesele 
acestuia. Timpul presa! Trebuia grăbită realizarea 
acestui deziderat național, era imperios și absolut 
necesar pentru a ne salva ființa națională.
     Primul război mondial a început în 1914, însă 
România nu se grăbea să intre în luptă, ea își 
păstra neutralitatea. În discursul său despre 
„Inima României”, Nicolae Titulescu spunea la 
1915: „Ardealul nu e numai inima României 
politice, priviți harta! Ardealul e inima României 
geografice! România nu poate fi întreagă fără 
Ardeal! Ardealul e leagănul care i-a ocrotit 
copilăria, e școala care i-a făurit neamul, e 
farmecul care i-a susținut viața!” Ion I.C. 
Brătianu susţinea declararea războiului faţă de 
Austro-Ungaria, chiar cu preţul unei înfrângeri: 
„În viaţa naţiunilor sunt afirmări de drepturi cari 
cântăresc mai mult decât izbânzi trecătoare. De 
aceea, chiar dacă ar fi să rămânem bătuţi, prin 

faptul că patru din cele mai mari puteri au 
recunoscut temeinicia revendicărilor noastre 
naţionale şi au sfinţit printr-un act solemn 
hotarele etnice ale românilor de peste Carpaţi, 
cauza românismului va face un pas înainte.” 
Regele Ferdinand, alăturându-se dorinței 
poporului, declara: „Dinastia va urma soarta 
Ţării, învingătoare cu ea, sau învinsă cu ea!” 
România declară război Austro–Ungariei la 14/ 
27 august 1916. Guvernul hotărăște intrarea 
României în război de partea Antantei, sperând 
să-și realizeze marele ei vis, unitatea național-
statală.
     Președintele Franței, Raymond Poincaré 
atrăgea atenția la 29 august 1916 că „România nu 
s-a hotărât să intre în luptă decât pentru a-și 
realiza unitatea națională” și adaugă în telegrama 
sa către regele Ferdinand: „În momentul când 
poporul român răspunde la apelul fraților săi 
oprimați și intră hotărât într-un război glorios, în 
care găsește asigurarea realizării aspirațiilor sale 
naționale, rog pe Majestatea Voastră să primească 
pentru sine și pentru nobila sa țară, urările cele 
mai cordiale ale Franței” Iată mesajul regelui 
George al Angliei către Regele Ferdinand, la 20 
august 1916: „Doresc să exprim Majestății 
Voastre marea satisfacție cu care am primit eu 
însumi și guvernul meu, ca și întreaga națiune 
britanică, știrea intrării în război a României. Sunt 
bucuros că viteaza armată română va lupta acum 
umăr la umăr cu armatele Aliaților, apropiind tot 
mai mult triumful marii noastre cauze și grăbind, 
prin aceasta, înfăptuirea aspirațiilor române” 
Nicolae Iorga, în discursul său din 1917 în 
Parlamentul României, spunea: „Este astăzi în 
România o singură chestiune: chestiunea liberării 
teritoriului național, chestiunea revanșei noastre 
biruitoare. Ea e dreptul românimii de a se impune 
ca stăpâni în orice colț al pământului pe care l-a 
locuit.”
     Luptele de la Mărășești, Mărăști și Oituz, 
pentru a apăra treimea de Moldovă unde s-a 
refugiat poporul, guvernul și Casa Regală sunt 
crâncene. Eroismul ostașilor și ofițerilor români 
au făcut ca armatele dușmane să se retragă, după 
ce au suferit eșecuri mari. Dar și jertfele Armatei 
române au fost imense; sute de mii de eroi căzând 
pe câmpurile de bătălie. Deviza „PE AICI NU 
SE TRECE!” era pe buzele tuturor. Eroismul lor 
a fost înălțător, sublim, în acele zile, scriindu-se 
pagini glorioase de istorie!
     În ziarul englez „Times”, la 28 august 1917, 
apar următoarele fraze: „curajul și suferințele 
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poporului român, într-un an de încercări, 
nemaiîntâlnite sunt eroice”.
     Anii 1917-1918 sunt pentru România ani ai 
prăbușirii și ai renașterii; negură, disperare, 
întuneric și apoi speranță și lumină. După doi ani 
de război, de sărăcie, de epidemii, jale și foamete, 
în care România aproape dispăruse ca stat, după o 
pace de compromis dezastruoasă, iată că se arată 
zori mai luminoși. Evenimentele se succedau în 
ritm alert atât pe plan intern, cât și pe plan 
internațional. Izbucnirea revoluției ruse din 1917 
și prăbușirea acestui imperiu, fac ca toate 
popoarele subjugate să grăbească procesul de 
eliberare națională. În Moldova de peste Prut, se 
pregătea desprinderea de Imperiul rus. 
Ardeleanul Onisifor Ghibu este prezent acolo, 
trezind conștiința de neam, spiritul național, 
animând lupta moldovenilor și pregătind calea 
spre unire. Această perioadă neagră din istoria 
noastră, este iluminată de Unirea Basarabiei cu 
România. La 27 martie 1918, Sfatul Țării votează 
unirea liber consimțită a Basarabiei cu Regatul 
României, într-o atmosferă entuziastă de viu 
avânt patriotic. Regele Ferdinand se exprima 
astfel în acele zile de mare entuziasm: „Cu 
adâncă emoție și inima plină de bucurie am primit 
știrea despre importantul act ce s-a săvârșit la 
Chișinău. Un vis frumos s-a înfăptuit. Din suflet 
mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat în 
zilele de restriște, ca o dulce mângâiere, să văd, 
după o sută de ani pe frații basarabeni revenind 
iarăși la Patria mumă.”
     Elanul patriotic de alipire la țara Mamă va fi 
urmat și de Bucovina, care, la 14/ 27 octombrie 
1918, declară în cadrul lucrărilor Adunării 
Naţionale a românilor, hotărârea unirii cu 
celelalte ţări româneşti într-un stat naţional 
independent. În Transilvania, pe plan politic, 
lupta continua. Românii se făceau remarcați prin 
atitudinea lor pro-naționalistă, în Parlamentul de 
la Budapesta. Deputatul român Alexandru Vaida-
Voievod spune: „După suferințe seculare, 
națiunea română proclamă drepturi intangibile și 
imprescriptibile, românii din Ungaria nu sunt o 
naționalitate ci o națiune”. Tot Parlamentul 
protestează, se scoală în picioare stârnind 
împotriva lui furia politicienilor unguri. Apoi, el 
adaugă cu curaj: „sute de școli sunt închise, 
monarhia Austro-ungară este rămasă în urmă, 
astăzi timpul discuțiilor a trecut! Fiți siguri a 
încheiat el, că întreaga națiune vorbește prin mine 
iar ideile pe care le-am dezvoltat aici sunt înscrise 
în inima tuturor românilor!” (citat din „New-

York Times” din 19 octombrie 1918)
     Tot din acest ziar, ieșit la 3 noiembrie 1918, 
cităm: „După 1867 românii din Transilvania au 
fost supuși manifestărilor obișnuite ale nedreptei 
stăpâniri maghiare, votate de un parlament în 
care zece milioane de unguri erau reprezentați de 
405 deputați în timp ce erau doar șapte deputați 
din partea românilor, care numărau patru 
milioane.”
     Regele Ferdinand îi trimite o telegramă 
președintelui american, Woodrow Wilson: 
„Poporul român și-a luat armele cu sprijinul 
aliaților săi și este preocupat de îndeplinirea 
idealului său național. Gândurile noastre pline de 
recunoștință sunt îndreptate spre America, cea 
care a intrat în acest război pentru cauza dreptății 
și umanității pentru toate popoarele”. Scrisoarea 
adresată la 17 noiembrie 1918 de ministrul 
afacerilor externe englez, Arthur James Balfour 
către Take Ionescu, spune: „Transmiteți 
consiliului național întreaga mea simpatie pentru 
sarcina de eliberare și de restaurare pe care o are 
în față și de căldurosul meu sprijin. Eforturile 
României și suferințele sale sunt profund 
apreciate.”
     Rezoluțiunea de la Alba-Iulia. Proclamația 
Marii Uniri la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia. 
Visul de secole al neamului se împlinește!
      În ziarul „Adevărul” nr. 49 din decembrie 
1918 se menționează: „Independența noastră 
este o condiție sine qua non a viitorului nostru și 
independența nu ne poate fi asigurată decât 
atunci când toată românimea va trăi o singură 
viață de stat.”
     Jean Bart scrie în volumul „Unirea”: „Trebuie 
să privim cu pietate acest colț de țară, 
Transilvania, căci nașterea și copilăria neamului 
nostru aici a avut loc. În problema începutului 
nostru intră cele două mari elemente: masivul 
Carpatic și apa Dunării.” Din „Revista celor trei 
Crișuri”, aflăm: „Puține popoare au avut o viață 
mai frământată de necazuri și nevoi ca poporul 
român, care a luptat să rămână statornic pe 
pământul lui. Limba noastră veșnic suverană, 
este martora cea mai vie a luptei necurmate pe 
care românii au dus-o cu neamurile ce au vrut să 
ne înece în valurile lor, e martora vie a nobleței lui 
native, e martora geniului creator al unei rase 
îndreptățite de pretenția de a fi pusă alături de 
neamuri alese ale lumii. Ție, Ardeal, tu, care ai 
fost chinuit de moarte, dar totuși ai ieșit biruitor, 
ție ți se cuvine bucuria cea mai mare! De 
suferințele tale trebuie să ne înduioșăm mai întâi 
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dar cu ele trebuie să ne mândrim! De suferințele 
tale, Mihai, cel ucis la Turda, de suferințele 
voastre, cei schingiuiți pe roată la 1784, de 
suferințele voastre, cei împușcați la 1848, în 1916 
și în 1917, trebuie să ne amintim cu fior și să vă 
binecuvântăm în slăvirea noastră! Să purcedem la 
o nouă luptă mare și grea care va duce românismul 
la o nouă mărire. Prin lupta și energia neamului 
nostru vom scoate o frumusețe dumnezeiască, 
frumusețe negrăită a sufletului nostru, al 
neamului, pentru a o dărui ca un odor nespus 
omenirii!”
       Înainte cu câteva zile de 1 Decembrie 1918, 
Patriarhul Miron Cristea a ținut un discurs în care 
sublinia: „Idealul fiecărui popor ce locuiește pe 
un teritoriu compact trebuie să fie unitatea sa 
națională și politică”, iar la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, afirma: „Ceasul 
deschiderii a sosi! Astăzi, prin glasul unanim al 
mulțimii celei mari, vom deschide larg și pentru 
totdeauna porțile Carpaților, ca să poată pulsa 
prin arterele lor cea mai caldă viața românească 
și prin aceasta să ni se înfăptuiască acel vis 
neîndeplinit, copil al suferinței, de-al cărui dor au 
adormit și moșii și părinții. Am ferma nădejde, că 
precum noi cei adunați la Alba-Iulia am hotărât 
azi cu glas unanim Unirea cu România, așa și 
glasul întregei națiuni se va concentra asupra 
singurei dorințe pe care o pot exprima în trei 
cuvinte: Pân-la Tisa!Amin!”
     În ziarul „Adevărul” din 1 decembrie 1918 se 
scrie: „A sosit așadar, plinirea vremii! Nu e vorba 
numai de dezrobirea națională, ci și de ridicarea 
asupritului popor la o treaptă socială mai înaltă și 
omenească. Alba–Iulia va însemna pentru noi, 
începutul unei noi vieți. Să mergem cu toții 
acolo!”
     Peste 100.000 de români din tot Ardealul au 
venit la Alba Iulia ca participanți direcți la mărețul 
eveniment, să consemneze voința întregii națiuni. 
La momentul solemn de la Alba–Iulia au fost 
prezenți 680 de delegați din cele 130 de 
circumscripții electorale ale Transilvaniei, 
Banatului ,  Cr ișanei ,  Maramureșului  ș i 
Sătmarului și, alături de aceștia, aproximativ încă 
pe atâția reprezentanți ai episcopiilor românești, 
societăților culturale, institutelor de învățământ 
superior și ai școlilor medii, reuniunilor de 
meseriași și femei, delegați ai Partidului Social 
Democrat, gărzilor naționale, și ale societăților 
studențești. Cu toții, în total, 1.228 de delegați. S- 
a proclamat Unirea cea Mare! Se împlinea  

astfel idealul naţional, mult visat de secole, 
pentru care intraserăm în luptă …şi chiar mai 
mult decât atât: țara renăștea ca pasărea 
Phoenix din cenușa suferințelor. Se cânta 
„Deșteaptă-te române”, se dansa Hora Unirii 
…cu toții aclamau: „Trăiască România 
Mare!” Erau momente unice de bucurie, 
exaltare și fericire pentru întreg neamul 
românesc! Se făcuse dreptate după veacuri de 
luptă! Visul din bătrâni s-a împlinit! Clipe 
sublime! Entuziasmul tuturor era la paroxism! 
Oamenii plângeau de bucurie și se îmbrățișau 
unii cu alții pe străzi. Drapelul tricolor flutura pe 
toate edificiile publice. Clopotele bisericilor 
reverberau puternic, până în depărtări, dând 
slavă Cerului!
      Rezoluțiunea de la Alba–Iulia citită de Iuliu 
Hossu, la 1 Decembrie 1918, stipula la punctul 2: 
„Adunarea Națională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați 
prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în 
ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea 
acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de 
dânșii cu România.” În discursul său, Iuliu Maniu 
spune: „Istoria ne-a învățat că nu trebuie să 
așteptăm nimic de la împărații străini și de la fiii 
altor neamuri, ci de la propriile noastre puteri. 
Singura noastră forță care ne poate ține în viitor, e 
aceea provenită din unirea tuturor românilor. 
Îndeosebi noi, românii din Ardeal și Ungaria 
suntem în drept să cerem această unire fiindcă aici 
la noi este leagănul românismului.”
      „Cântați eroi, reîntorși din moarte, imnul 
eroilor care au biruit prin moarte. Cântați cântecul 
biruinței! Speranța noastră era dulcea reunire a 
celor de un sânge, era viitorul senin, era gândul 
ridicării noastre peste trecutul vârstei de fier. 
Cântați eroi, imnul martirilor, cari de zeci de 
veacuri au sângerat pentru libertatea de azi!” - 
memorialul „Panta nenikekamen” - din 2 
decembrie 1918. Ziarul „Unirea” din Blaj scrie, la 
3 decembrie 1918: „De-acum, cărarea noastră e 
hotărâtă și nu mai e putere pe lume care să ne 
poată abate de la ea. Vom merge pe drumul nostru; 
vom pune umăr la umăr și vom așeza fiecare câte 
o cărămidă la grandioasa clădire a României 
Mari, pentru care lucru, nepoții și strănepoții 
noștri ne vor binecuvânta.”
     Bucovina este alături de românii din țară. Iată 
ce se scria în „Gazeta Glasul Bucovine” din 1918, 
nr.3: „La rostirea acestui nume vechi, Alba-Iulia, 
nume vechi și sfânt tresaltă inima fiecărui bun 
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român. De numele acestei cetăți a rămas legat cel 
mai fericit eveniment istoric din întreg trecutul 
nostru: intrarea triumfală a lui Mihai-Viteazul ca 
dezrobitor al Ardealului și Domn al Țării 
Românești și a Întregii Moldove-unirea politică a 
neamului nostru în vechile sale hotare istorice. Și 
iată că după zbuciumări și lupte de 300 de ani, 
strălucirea cea veche a cetății se învăluie din nou 
într-o aureolă care va lumina toate generațiile 
viitoare. Țara își recapătă puterea ei de rezistență 
morală și materială, neamul nostru își va 
reîmprospăta toate forțele lui, ca și apele undele 
din izvoarele proaspete de la munte.”
     Hotărârile de la Alba-Iulia, Cernăuți și 
Chișinău, au stârnit un viu ecou în opinia publică 
mondială. Între personalitățile de cultură 
franceze care au salutat călduros actul de la Alba-
Iulia au fost mai mulți scriitori, în frunte cu 
Anatole France. Presa franceză se asociază 
acestor voci publicând în primele zile de după 1 
decembrie 1918 articole de mare entuziasm și 
simpatie.
     La 9 decembrie 1918, în ziarul francez „Le 
Temps” se spune: „Națiunea română nu dorește 
să oprime celelalte popoare. Dar națiunea 
română nu poate admite ca tentativele seculare de 
distrugere să fie folosite astăzi împotriva 
revendicărilor ei legitime și protestează 
împotriva pretenții lor maghiare asupra 
teritoriului, care, de la ocuparea de către 
împăratul Traian, a fost lucrat cu brațele și udat cu 
sângele ei. Sub nici un pretext, românii nu 
consimt să trăiască împreună cu maghiarii în 
statul ungar și sunt hotărâți să formeze un stat 
independent. Ei apelează la ajutorul lumii 
civilizate și la protecția geniului libertății, 
declarând solemn, că de aici înainte vor prefera să 
moară decât să trăiască în servitute și 
dependență.”
     În ziarul elvețian „Gazette de Lausanne” s-a 
putut citi, la 20 decembrie 1918, referitor la 1 
Decembrie 1918: Maghiarii au făcut totul pentru 
a împiedica reuniunea Adunării naționale 
românești de la Alba Iulia. După ce au încercat în 
zadar să corupă pe delegații Consiliului Național 
și să-i împiedice cu forța să ia parte la Adunare, 
maghiarii au încercat să deraieze un tren venind 
din Cluj. Un român a fost ucis iar alții răniți. Se 
așteaptă cu nerăbdare sosirea trupelor române.”
      O delegație a fruntașilor Consiliului Național 
din Transilvania vine la București în zilele 
următoare să înmâneze regelui Rezoluțiunea de 
la Alba Iulia. Delegații sunt aclamați și primiți cu 

rafale de aplauze. După ce au predat regelui 
documentul, misiunea a fost primită atât de 
ministrul Franței domnul Saint- Aulaire, care a 
asigurat-o că Franța va fi recunoscătoare 
României, cât și de ministrul Statelor Unite care a 
asigurat-o că aspirațiile poporului român se vor 
realiza.
      În ziarul „The Times” din 25 februarie 1919 
se specifică: „Sașii din Transilvania sunt 
satisfăcuți de regimul prezent. La adunarea lor de 
la Mediaș, la 8 ianuarie 1919, ei au votat în 
unanimitate pentru unirea cu regatul României și 
o delegație de sași a plecat la București spre a-și 
depune omagiul regelui și a-i prezenta actul lor de 
adeziune la unire. Saxonii se bucură că au scăpat 
de jugul maghiar.” În ziarul „The Washington 
Post”, la 11 ianuarie 1919, apare o știre 
îngrijorătoare: „Ungurii desfășoară multiple 
acțiuni de propagandă cu scopul de a amăgi 
puterile aliate. Ungurii, de tipul vechilor 
iuncheri, fac tot ce pot ca să împiedice aspirațiile 
românilor și a celorlalte nații de a se contopi cu 
propriile lor țări. Forțele armate românești vor fi 
în curând în situația de a învinge pe vechii lor 
asupritori, maghiarii.”
     În ziarul „Le Temps”, din 20 iunie 1919, din 
Franța, în notele trimise din Sibiu, se spune: 
„Transilvania este exemplul extraordinarei 
rezistențe milenare a unui popor redus la unul din 
sclavajele politice și sociale dintre cele mai grele 
pe care le-a cunoscut istoria. De aici înainte, 
România trebuie căutată mai ales în Transilvania, 
unde sufletul românesc va avea cea mai perfectă 
expresie și unde transilvănenii reprezintă nucleul 
românesc cel mai pur.”
     După tratative îndelungate, la Conferinţa de 
Pace de la Versailles, s-a semnat, la 20 iunie 1920, 
Tratatul de la Trianon, care consfinţea istorica 
hotărâre de la Alba Iulia, Marea Unire a 
Transilvaniei cu România și apoi, la 28 
octombrie 1920, Conferinţa de Pace recunoaşte 
Unirea Basarabiei cu România. Astfel, noul stat 
unitar român era recunoscut pe plan 
internaţional.
      Ungaria a acceptat cu greu înfrângerea, se 
spune în ziarul francez „Le Figaro”, din 18 
decembrie 1919: „Ungaria nu se resemnează. 
Sângerează în orgoliul ei și spiritul ei combativ se 
accentuează în fiecare zi. La Budapesta, afișe 
incită populația la revanșă. Liga pentru 
integritatea regatului ungar își reia activitatea. 
Nici măcar nu-și mai dau silința să ascundă că se 
gândesc să recucerească cu armele teritoriile pe 
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care tratatul de la Versailles le-a dat legitimilor lor 
proprietari.”
    Despre Regele Ferdinand I, Ion I.C.Brătianu 
are cuvinte de înaltă apreciere: „de neclintit în 
convingerile şi în hotărârile sale în timpul 
războiului, bun şi înţelept în timp de pace, 
Ferdinand I va rămâne pentru totdeauna regele 
care s-a identificat cu poporul său şi care a 
înfăptuit marile reforme care au adus statului 
dreptatea, puterea şi liniştea ”(Ioan Scurtu, 
Istoria românilor în timpul celor patru regi- 
2004). Din aceste motive, Regele Ferdinand a 
fost numit Întregitorul de neam. România a 
dovedit aliaților și lumii întregi, dar și inamicilor, 
capacitatea și abnegația, spiritul de jertfă al 
națiunii noastre atunci când sunt puse în pericol 

integritatea teritorială, demnitatea, independența 
și suveranitatea sa.
   Astfel s-a înfăptuit ROMÂNIA MARE, ca 
rezultat al luptei, determinării și hotărârii 
unui neam întreg de a se vedea reunit în 
hotarele aceluiași stat național, frate alături de 
frate.
    Glorie eternă eroilor ei din toate timpurile, 
elitelor și politicienilor înțelepți ai acelor 
vremuri, marilor personalități ale neamului 
nostru, cât și fiecărui român în parte !...
                                 

Trăiască  ROMÂNIA  MARE !
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, 

ROMANIA  MAGNA! 
La mulți ani, Românie CENTENARĂ !
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Țara noastră-i țara noastră,
dulce pajiste albastră,
aripă sculptată-n dor
de lumina ochilor.

Dacă-i dor nu-l stingi cu apă,
dacă-i timp nu-l poți întrece,
dacă-i gând nu-l poți străbate,
noi suntem români.

Noi suntem români ca brazii,
noi suntem români ca grâul,
noi suntem români ca focul,
noi suntem români.

Țara noastră e a noastră,
vârf de jale și de dor,
dulce arșiță albastră
ca lumina ochilor.

Țara noastră-i țara noastră,
dulce pajiste albastră,
aripă sculptată-n dor
de lumina ochilor”.

Țara	noastră-i	țara	noastră

Ion	Nicolescu
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Colinde	–	la	final	de	AN	CENTENAR

Dr.	Daniela	BĂLU

    upă un an extraordinar din viața mea, 
anul în care am avut șansa de a trăi acest sublim 
moment istoric al Centenarului Marii Uniri, dar și 
responsabilitatea organizării unor evenimente 
dedicate acestei sărbători unice pentru noi, cei de 
azi, aș putea concentra toată ardoarea și dăruirea 
mea în câteva cuvinte binecunoscute: ... între 
Dumnezeu și Neamul meu! Așa s-a derulat anul 
Centenarului  pentru mine, și-i mulțumesc lui 
Dumnezeu că mi-a dat puterea de a-l duce la bun 
sfârșit...!

Și ce final de an putea să fie mai frumos 
decât unul dedicat spiritualității românești, 
valorilor noastre identitare, patrimoniului național 
cultural imaterial, toate îngemănate pe ritmul și 
versul colindelor românești  tradiționale, 
chintesența dintre credința în Divinitate, 
spiritualitate și frumusețea sufletului românesc! 
Această zestre prețioasă a fost adunată într-o carte 
de către domnul Ionel Costescu, o culegere de 
„corinzi”(„corinzi” le numește autorul, prin urmare 
îi respect și-i înțeleg opțiunea, o alegere pe care, de 
altfel, o și explică), o carte cu un titlu superb – Zori 
frumoși vestiți pe plaiuri.

Deoarece dl Costescu mi-a încredințat rolul 
de a scrie cuvântul introductiv al cărții sale, trebuie 
să spun, înainte de toate, că nu avem de a face cu o  
carte cu pretenții științifice, fapt recunoscut, de 
altfel, chiar de domnul Costescu, care enunță 
edificator în paginile cărții: „noi ne mărginim să le 
redăm așa cum le-am cules, creștine sau cu iz 
satiric, așa cum au izvorât din bucuria, măreția, 
nădejdea, demnitatea și uneori din ironia poporului 
român”.

Lecturând cartea de „corinzi” culese sau 
transcrise de domnul Costescu, ajungem facil la 
opinia că cititorul are în față o culegere de folclor, 
realizată de un finanțist ce nu a apelat la 
metodologii de cercetare etnologică științifică ci, la 
baza muncii sale a stat în primul rând pasiunea, 
dragostea față de folclorul românesc autentic și 
dorința de a-l readuce în atenția generației 
contemporane, pentru care străvechiul obicei al 
colindatului a dobândit semnificații ce se 
raportează la noile contexte sociale, atât de diferite 
în comparație cu vremurile de demult, cu acele 
timpuri în care strămoșii noștri cântau „corinzile” 
adunate de autor în cartea sa.

Cu toate acestea, depășind perimetrul 
sentimental, în culegerea de „corinzi” transpare 

rigurozitatea finanțistului, prin modul exact de 
structurare a tematicii cărții, reflectând și o bună 
documentare în literatura de specialitate, ce 
clasifică colindele în două mari categorii: 
religioase și profane (laice), colinda românească, 
prin sincretismul simbolurilor și mesajelor, având 
un caracter magico-religios.

A u t o r u l  a p e l e a z ă  l a  u t i l i l i z a r e a 
regionalismul de „corindă”, oferind explicațiile 
acestei alegeri, „corindă” fiind, probabil, termenul 
preferat și din rațiuni ce țin de legătura lăuntrică cu 
locul natal, cu sărbătorile din satul românesc 
tradițional în care, cu mic, cu mare, se mergea la 
„corindat”. 

Ca principal act ritual al sărbătorilor de 
iarnă, colindatul, în comunitățile arhaice, începea 
în Ajunul Crăciunului, prin colindatul copiilor, cei 
ce prin  inocență, puritate, erau considerați demni 
de a vesti nașterea Domnului Iisus Hristos. Și în 
cartea domnului Costescu primele „corinzi” sunt 
„corinzile copiilor”, urmate de „corinzile 
maturilor”, această structurare fiind dată, în mod 
firesc, în directă corelație cu performarea 
temporală a colindelor, ce începeau în zorii zilei, 
continuând în seara și noaptea de Crăciun, perioadă 
dedicată tinerilor și maturilor comunității.

Autorul realizează o sistematizare a 
etapelor colindatului și în funcție de locul 
performării ritualului, grupându-le în 3 categorii:

1. „pe la ferești, în ajun, începea imediat după 
adăpatul vacilor... și-l  practicau copiii”;

2. „prin case, toată noaptea, după slujba de la 
biserică... când corindă numai feciorii, bărbații 
tineri și bâtrâni...”;

3. „dimineața în ziua de Crăciun, înainte de 
slujba de la biserică, copiii, de data aceasta primiți 
în casă, umblă <<a cucuța>>, adică a  aduna 
cocuți”.

În structurarea aleasă de autor urmează apoi 
prezentarea „corinzilor laice”, urmate de corinzile 
„de închinat”, „mulțămnite”, „viflaime”, 
finalizând cu urările din dimineața zilei de Crăciun 
– „cucuțatul”. 

Arealul geografic abordat este subsumat zonei 
etnografice a Codrului, fără a se limita la teritoriul 
județului Satu Mare, ci prezentând comparativ 
numeroase variante, versiuni ale colindelor 
întâlnite și în județul învecinat, Maramureș. 
Localitățile de unde au fost culese colindele sunt 

D
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numeroase: Hodișa, Medișa, Solduba, Soconzel, 
Socond, Cuţa, Baba Novac, Homorodul de Mijloc, 
Corni - Maramureş. Fiind născut în Hodișa, „la 
poalele Codrului”, este firească alegerea autorului 
de a prezenta în cartea sa multe colinde culese în 
satul natal, pe care, desigur,  le „corinda” alături de 
cei dragi, și pe care iată, azi, le compulsează într-o 
culegere ce trezește nostalgii, doruri, amintiri ce ne 
întorc în timp chiar și cu 100 de ani! 

Este îndeobște cunoscut faptul că în satul 
tradițional colindele au avut o funcţie ritualică 
unificatoare pentru comunitate, conectând 
membrii acesteia la o realitate sacră, superioară, 
care era trăită la nivel social nu de către fiecare 
individ în parte, ci împreună cu membri ai familiei, 
rudenii, vecini, consăteni. Forma de comuniune a  
grupului ce colinda, numită „roată” în zona 
Codrului (ceată, confreerie sau bandă în alte zone  
etnografice), avea o organizare clar determinată, în 
funcție de vârsta actanților: feciorii se grupau în 
„contingente”, iar bărbații căsătoriți și bătrânii pe 
„vecinătăți”, reprezentând în fapt modalitatea de 
organizare a vieții sociale, cu rădăcini încă din  
epoca evului mediu. 
 Autorul amintește și de colindatul în 
„perioada de constrângere religioasă, anii 1950-
1990”, opreliști care „nu au diminuat deloc acest 
obicei”.

Putem afirma însă că, azi, în acești ani ai 
democrației și libertății de exprimare, datina 
colindatului a pierdut teren în fața altor preocupări 
considerate „cool”, comuniunea familială se mai 
face la masa de Crăciun în care gastronomia 
tradițională românească este înlocuită (sau 
completată) de panettone și prosciutto cotto sau 
prosciutto crudo, iar colindatul se anunță prin 
mesaj pe telefonul mobil, pe Facebook sau 
Whatsap. Dacă în vremurile de „constrângeri 
religioase răsunau străzile și casele de colinde”, azi 
colindatul se face mai ales în fața televizorului, iar 
pregătirile de Crăciun în supermarket-uri sau mall-
uri.

Este evidentă schimbarea contextului 
cultural, revalorizarea aspectelor care ne alcătuiesc 
existența, modificarea comportamentelor sociale, 
și, implicit, transformarea ritualurilor arhaice, 
precum cel al colindatului. Colectivitățile 
contemporane își orientează interesul către valorile 
actuale ale mediului în care trăiesc, deseori 
habitatul tradițional fiind înlocuit cu unul alogen, 
din care se preiau acte rituale valorizate pozitiv, 
generând un dialog între ritul tradițional, moștenit, 
și cel experimentat prin conviețuirea cu o nouă 
comunitate, într-un nou cadru social sau chiar într-
o nouă țară.

Există opinii care susțin că aceste permutări 
sunt firești, dar sunt și opinii care consideră că ele 
determină disiparea valorilor identitare. Această 
dinamică a reconstruirii identității, a performării 
ritualurilor resemantizate, deseori încorporate în 
cultura „de consum”, demonstrează o dată în plus 
necesitatea cunoașterii și promovării valorilor 
tradiționale, strămoșești, un demers pe care domnul 
Ionel Costescu îl realizează cu succes în cartea Zori 
frumoși vestiți pe plaiuri. 

Multe din colindele culese de autor au 
rămas doar în memoria generațiilor care încet, încet 
dispar și ele, sau consemnate de cercetători în 
diferite studii, ele nemaifiind cunoscute și, 
implicit, nemaifiind colindate. Rememorarea lor 
oferă cititorului oportunitatea cunoașterii 
semnificației sărbătorii Crăciunului arhaic, 
corelată întotdeauna cu mesajul colindelor care, 
în principal, vesteau bucuria nașterii Domnului 
Iisus Hristos, devenită bucuria întregii comunități 
și percepută ca o legătură directă cu transcendentul, 
cu Divinitatea.

Semnificative în acest sens sunt versurile 
întâlnite în numeroase colinde (cântate nu doar în 
zona etnografică a Codrului, ci pe tot teritoriul 
României), perceperea comuniunii spirituale dintre 
oameni și Divinitate fiind atât de puternică încât 
îngerii și Maica Sfântă coboară printre oameni, 
legătura cu transcendentul atingând apogeul prin 
nașterea Domnului Sfânt, ce are loc tot pe pământ, 
tot printre muritori. 

”Colo sus și mai în sus, Ziurel de zi
Coboară Hristos Iisus, Ziurel de zi.
Și la cer ne-a ridicat, Ziurel de zi
Iertându-ne de păcat, Ziurel de zi”.
              ***
”Coborât-o , coborât
Îngerul Domnului Sfânt...”

”Coborât-o , coborât
Maica Sfântă pe pământ...”
   ***
”Să urmăm a noastră cale
Îndreptați spre Duhul Sfânt,
Că din ceruri se coboară
Dumnezeu pe-acest pământ”.

Titlul unei colinde celebre – „Cerul și 
pământul”, poartă semnificația sintetizată a 
sărbătorii Crăciunului, așa cum era perceput în 
societatea tradițională, colinda având și ea rolul de 
a intermedia această legătură cu transcendentul, 
care se realiza printr-o „axis mundi” cu  două 
sensuri: din Cer spre pământ, de pe pământ spre 
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Cer! Dumnezeu cobora pe pământ, printre oameni, 
care atingeau astfel transcendentul, ajungeau lângă 
Divinitate! Prin urmare, sărbătoarea Crăciunului  
era momentul din an în care omul se simțea mult 
mai aproape de Dumnezeu, iar prin colinde, în 
fiecare casă se vestea Nașterea Domnului, 
pentru că „aceasta era importantă”, așa cum 
afirmă și dl Costescu în cartea sa.

Colindele pe care le-a cules aduc în fața 
generației actuale acest mesaj suprem, reamintind 
semnificația esențială a sărbătorilor de iarnă, și 
dacă măcar una din aceste „corinde” va fi corindată 
în fiecare casă în seara de Crăciun, atunci menirea 
cărții este îndeplinită!

Semnificativ este și faptul că autorul a scos 
la lumină colinde uitate sau mai puțin cunoscute, 
cum sunt spre exemplu „corinzile laice”, numite în 
literatura de specialitate și colinde profane, ce 
rememorează originea precreștină a colindelor 
românești, ce descind din mituri asociate unor 
rituri dispărute, din care s-a păstrat narațiunea 
tocmai pentru că ea făcea parte din ritualul 
colindatului. Așa cum se știe, simbioza dintre sacru 
și profan în colinda românească s-a realizat și 
datorită faptului că sărbătoarea Crăciunului a fost 
suprapusă peste sărbătoarea pagână a zeului 
soarelui Mithra, ce avea loc la data de 25 
decembrie, dar, pentru creștini, Iisus Hristos este 
„soarele dreptății”.
 Un capi tol  vast  î l  dedică  autorul 
„Viflaimului”, un ritual performat sub formă de 
teatru popular, în unele zone fiind cunoscut sub 
numele de „Irozi”. Autorul transcrie integral 
textele „Viflaimului”, pe care le interpretează 
fiecare actant, astfel încât cititorului i se pune la 
dispoziție un adevărat curs de teatru popular 
religios, rolurile personajelor distingându-se clar, 
oferindu-se chiar și indicații regizorale, însumând 
informații foarte prețioase pentru generațiile 
contemporane, cu atât mai mult cu cât sceneta 
„Viflaimului” se interpretează azi mult viciat, 
tocmai din cauza necunoașterii textului. Concluzia 
o formulează tot autorul: „un lucru este mai 
important: reluarea anuală a acestui obicei 
creștinesc”.

C a r t e a  s e  î n c h e i e  c u  v e r s u r i l e 
„cucuțatului”, termen ce are conotații amuzante la 
prima lectură, clarificat însă de autor prin 
explicarea semnificației ritualului. Dimineața, în 
ziua de Crăciun, copiii merg din casă în casă pentru 
a aduna „cocuți” și pentru a ura gazdelor belșug și 
bunăstare: 

„Câte paie pă casă
Atâța bani pe masă”.
Deoarece suntem în anul în care sărbătorim 

cel mai important eveniment din istoria românilor, 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, realizată cu 
atâta trudă, durere și prea multe vieți jertfite, 
trebuie să evidențiez una din colindele ce se colinda 
în perioada Primului Război Mondial: 
 ”O, ce Crăciun plin de sânge 

Astăzi toată lumea plânge!
Plânge-or și îngerii-n cer
Văzând pasărea de fier
Cum face prăpăd și omor,
Mare jale-i în popor!”

 Culegerea de corinde adunate de domnul 
Costescu, pe care o putem aprecia ca fiind un 
manual de folclor tradițional, de patrimoniu 
cultural imaterial, este întregită în mod fericit de 
transcrierea muzicală a înregistrărilor, realizată de 
doamna profesor Maria Chiș, un dascăl ce s-a 
remarcat întotdeauna prin profesionalism și, mai 
ales, prin rezultatele de excepție obținute în 
activitatea corală. Autorul ne îndeamnă să 
„corindăm” folosind și această modalitate de 
convingere, punându-ne la dispoziție nu numai 
textul colindelor, ci și transcrierea lor melodică. 

Prin cartea Zori frumoși vestiți pe plaiuri 
datina colindatului străbun reintră în casele 
românilor, drept pentru care adresez o rugăminte 
cititorilor: pe lângă, sau alături de daruri, cârnați, 
sarmale, cozonac, de colinde în stil pop, jazz sau 
rock, duceți în casele voastre măcar una din 
colindele dăruite de domnul Costescu, și 
„corindați” în seara de Crăciun pentru a vesti 
bucuria Nașterii Domnului Iisus Hristos și pentru a 
vă bucura împreună cu cei dragi de sărbătoarea 
Crăciunului, primindu-l pe Domnul Sfânt în casele 
și sufletele voastre!

Haideți să ne pregătim de Crăciun 
colindând alături de cei dragi, căci sutele de colinde 
din această carte ne vor fi de mare ajutor! 
  Mesajul important pe care ni-l transmite 
dl Costescu este acela de a nu uita colindele 
străbunilor, și, mai ales, de a nu uita că sărbătoarea 
Crăciunului înseamnă bucuria Nașterii Domnului 
Iisus Hristos, iar această bucurie este exprimată și 
prin „corinzile” strămoșilor noștri, pe care dl 
Costescu ni le dăruiește prin cartea sa. 

Prin urmare, vă invit să primim darul pe 
care ni-l face dl Costescu, pentru că nu-i așa, cu 
finanțiștii suntem obișnuiți să ne ia – nu să ne dea! 
Dar azi, dl Costescu ne dă cu generozitate o parte 
importantă din spiritualitatea românească, din 
valorile noastre identitare, și chiar dacă trăim într-o 
lume modernă, așa cum este și firesc, o lume în care 
păstrarea tradiției nu este obligatorie, cred însă, că 
este obligatoriu să nu uităm că tradiția este 
legătura dintre generații, legătura dintre noi și 
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părinții noștrii, dintre noi și străbunii noștri!
La final, doresc să-i mulțumesc domnului 

Costescu pentru că mi-a dat ocazia de a-mi 
reaminti de „corindele” bunicilor și străbunicilor 
mei, de Crăciunul copilăriei, de serile în care, în 
postul de Crăciun, repetam colindele alături de cei 
atât de dragi mie, părinții mei și sora mea, pentru ca 
sărbătoarea Crăciunului să nu ne prindă 
nepregătiți!

Voi încheia și eu tot cu o colindă, pe care 
am s-o dăruiesc domnului Costescu. Anul trecut, în 
preajma Crăciunului, eram împreună la Biblioteca 
Județeană, prezentând Monografia Sătmărelului, 
scrisă de 3 istorici: Viorel Ciubotă, Viorel 
Câmpean ș i  Mihaela  Sălceanu.  Atunci , 
parafrazând titlul celebrei colinde Trei păstori se 
întâlniră, le-am scris o colindă cu titlul Trei 
cercetători se întâlniră.... Azi, când mai sunt doar 
câteva zile până ne vom bucura de sărbătorile 
Crăciunului, i-am scris o colindă și domnului Ionel 
Costescu, specialist în finanțe, bazându-mă pe 
faptul că are simțul umorului și, chiar dacă n-o va 
„corinda”, o va păstra pentru următoarea lui 
carte...!

Corinda finanțistului ...

Coborât-o, coborât
Ziurel de zi, 
Din „Finanțe”... pe pământ,
Ziurel de zi.
Pe la noi, cei muritori,
Ziurel de zi, 
De dări multe plătitori,
Ziurel de zi.
Ș-acest domn...e - nveșmântat
Ziurel de zi, 
C-o carte de corindat,
Ziurel de zi.
Colindul străbunilor
Ziurel de zi, 
În casa românilor, 
Ziurel de zi.

La anu' și 
i

La mulți ani!
     
POST SCRIPTUM.

  La sfârșitul acestui an aniversar trebuie să 
ne amintim că pentru noi, sătmărenii, Centenarul 
continuă și în 2019, Satu Mare fiind eliberat de 

armata română în 19 aprilie 1919, tocmai în ziua de 
Paști. Să fie doar o întâmplare că am fost eliberați 
exact în ziua Învierii Domnului? Să fie doar o 
întâmplare că Marea Unire s-a făurit la doar o zi 
după ziua Sfântului Andrei, creștinătorul neamului 
nostru? Să fie doar o întâmplare că ziua Marii Uniri 
și Ziua Națională a României sunt în luna 
decembrie, luna Nașterii Mântuitorului? Să fie 
doar niște întâmplări...?! Sau poate  clipe „astrale”, 
minuni Divine...?!  
 Răspunsurile vor fi diferite ... cert este că în 
acest an al Centenarului Marii Uniri și faptele au 
fost diferite! Unii au clădit, au lăsat mărturii 
memorabile ale aniversării Centenarului, alții au 
blamat sau defăimat! Este libertatea de alegere, dar 
și libertatea de făptuire!

Pentru a vedea faptele vă invit să citiți 
numerele revistei „Eroii Neamului”, publicate în 
acest an, pagina de internet a Asociației Civice 
Tempora și a Muzeului Județean Satu Mare. Sau, 
vă invit să vedeți statuia „Eroului necunoscut”, 
dezvelită inițial la data de 1 Decembrie 1922, în 
cinstea tuturor eroilor care au făurit România Mare 
și care au murit în Primul Război Mondial. Statuia, 
dispărută după Dictatul de la Viena, a fost 
reconstruită în acest an, 2018, și a fost așezată 
exact așa cum a fost ridicată în anul 1922. Statuia 
simbolizează victoria ostașilor români, victoria 
neamului românesc, iar reconstruirea ei s-a realizat 
cu multă, multă trudă, dar, în special, cu 
sentimentele SINCERE ale iubirii de țară și 
cinstirii memoriei eroilor neamului românesc! Cu 
toate acestea, „nicio faptă bună nu rămâne 
nepedepsită”...! 
 Cunosc foarte bine toate eforturile care s-
au făcut pentru reconstruirea statuii, și nu pot decât 
să-l felicit pe domnul Voicu Șichet și să-i 
mulțumesc pentru că m-a ales să-i fiu parteneră în 
acest proiect – omagiu  de restituire a istoriei 
românilor sătmăreni. Pentru mine a fost o 
adevărată onoare!
 Nu știu dacă e cazul să-i urez domnului 
Voicu Șichet „la mai multe statui” (cu atât mai mult 
cu cât a spus hotărât că alta nu mai face!), dar, 
acum, la finalul unui vis măreț împlinit,  vreau să-i 
urez lui, dar și tuturor cititorilor revistei „Eroii 
Neamului”, autorilor de articole, colegilor și 
prietenilor mei dragi:
 SĂRBĂTORI FERICITE ȘI UN AN 
NOU BINECUVÂNTAT! LA MULȚI ȘI 
FERICIȚI ANI!

 i. Textul a fost publicat în Ionel Costescu, îngrijitor de ediție, Zori frumoși vestiți pe plaiuri, Ed. Citadela, 

Satu Mare, 2018, pp. 11 - 17.

Notă
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România	în	Marele	Război	
pentru	Întregirea	Neamului	(I)

     ăzboiul mondial şi atitudinea României

După cum se ştie, primul război mondial, 
numit şi Războiul cel Mare, a început în urma 
atentatului reuşit împotriva arhiducelui Franz 
Ferdinand, moştenitorul tronului imperial austro-
ungar, în timpul vizitei sale la Saravejo, capitala 
Bosniei-Herţegovina, de curând anexată de 
imperiu. Glonţul tras de Gavrilo Princip a 
declanşat cel mai mare război cunoscut de 
omenire până atunci, urmat ca şi o consecinţă de 
celălalt, al doilea război mondial, apoi de toată 
istoria secolului XX, precum şi de consecinţele 
care le vedem chiar şi astăzi. Oricum, chiar dacă 
glonţul ar fi dat greş, ar fi apărut un alt pretext, la 
fel cum războiul mondial ar fi putut izbucni mai 
devreme, ca de exemplu în timpul crizei 
marocane din 1905, sau ceva mai târziu, 
rezultatul ar fi fost acelaşi, în sensul că războiul 
mondial era deja inevitabil. Dar odată izbucnit, să 
vedem poziţia ţării noastre.

Desigur, în acele vremuri cumplite, noi eram 
la mijloc, ca de obicei. Cele două blocuri 
constituite, respectiv Antanta şi Puterile 
Centrale, trăgeau de noi să intrăm în război de 
partea lor. Aşa procedau cu toată lumea, nu numai 
cu noi. Şi obţineau şi rezultate remarcabile. 
Astfel, Turcia şi Bulgaria au intrat de partea 
Puterilor Centrale, iar Italia de partea Antantei.

Dar, este deosebit de interesant să vedem 
cum au decurs tratativele între 1914 şi 1916, 
precum şi atitudinea diplomaţiei ruseşti, a 
Antantei şi a Puterilor Centrale în decursul acelor 
vremuri. Este interesant deoarece, chiar şi astăzi, 
mi-a fost dat să citesc părerile unor istorici ruşi 
care oferă o imagine cu totul şi cu totul 
distorsionată nu numai asupra rolului României 
în războiul mondial, ci chiar şi asupra perioadei 
neutralităţii României. 

După cum se ştie, România avea un tratat 
secret de alianţă cu Germania şi Austro-Ungaria 
încă din 1883, încheiat de regele Carol I, astfel că 
la declanşarea războiului mondial Puterile 
Centrale au cerut României să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate şi să intre în război de partea 
centralilor. Dar Consiliul de Coroană din 3 august 

1914 (21 iulie stil vechi) decide împotriva 
dorinţei regelui Carol I, pentru neutralitate 
armată, şi bine a făcut. Sunt fel de fel de versiuni 
şi interpretări ale unora şi altora, inclusiv ideea de 
trădare. Este absurdă, deoarece România nu a 
încălcat deloc tratatul. Acesta prevedea 
intervenţia României în cazul unui atac al unor 
terţi împotriva uneia din puterile semnatare, dar 
în acest caz era vorba de un atac al Austro-
Ungariei (una din părţi) contra unui terţ (Serbia), 
deci tratatul nu putea fi aplicat, fiind vorba de 
unul defensiv. Este ciudat că aceiaşi critici uită să 
facă aceleaşi reproşuri Italiei, legată de un tratat 
identic cu Puterile Centrale, care a intrat în război 
contra lor încă din 1915, cu un an înaintea 
intervenţiei României. Chiar şi declaraţia de 
război a României adresată Austro-Ungariei, 
depusă de ministrul român de la Viena, la sediul 
ministerului de externe din Ballplatz, menţiona 
desfiinţarea acestei alianţe prin intrarea Italiei în 
război împotriva Austro-Ungariei cu mai bine de 
un an înainte. Este logic şi normal că o alianţă îşi 
pierde statul în momentul în care un membru al 
său nu îl respectă. Dar aici nu este vorba de 
nerespectare, Italia, la fel ca şi România mai 
târziu, decide că nu este legată de această alianţă 
defensivă din moment ce caracterul războiului în 
care ar urma să fie implicată este unul ofensiv.

Neutralitatea decisă atunci va fi pusă la grea 
încercare de eforturile ambelor părţi de a atrage 
România, o putere regională în ascensiune, mai 
ales după războaiele balcanice, de partea lor. 
Ambele părţi vor folosi cu persuasiune toate 
mijloacele diplomatice, şi nu numai, pentru a-şi 
asigura aportul militar, politic şi economic al 
României. Aceleaşi eforturi vor fi întreprinse în 
Balcani pentru atragerea Bulgariei şi Greciei, dar 
din perspectiva strategică a ambelor părţi, 
importanţa României este covârşitoare, mult mai 
mare decât a celorlalte, după cum putem vedea 
din declaraţii şi documente.

Problema era că România avea de revendicat 
teritorii locuite de români aflate sub stăpânirea 
ambelor tabere, Basarabia ocupată de Rusia, 
respectiv Transilvania, Bucovina şi Banatul sub 
ocupaţia austro-ungară. Şi, bineînţeles, toţi au 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ

R
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încercat să momească România cu teritoriile ei 
deţinute de adversari.    

Importanţa intervenţiei României este de 
importanţă capitală pentru ambele părţi, oricât ar 
încerca unii şi alţii să o minimizeze ulterior. Să 
vedem ce zic mai întâi centralii.

Intervenţiile Puterilor Centrale

Aş aminti aici doar unele dintre părerile 
înalţilor responsabili ai Puterilor Centrale despre 
importanţa României, nu de cererile adresate 
direct regelui Carol sau urmaşului său, regele 
Ferdinand, deoarece ar putea părea subiective. 
Amintesc câteva dintre mesajele şi telegramele 
interne ale acestor responsabili, ca să se poată 
vedea în ce grad preţuiau necesitatea intervenţiei 
româneşti, mai ales că după momentul decisiv, 
intrarea României în război de partea Antantei în 
1916, toţi factorii de răspundere s-au grăbit să 
arunce cu noroi în naţiunea română şi liderii ei, 
chiar dacă cu puţin timp înainte susţineau 
contrariul.

Exemplele sunt atât de multe încât nu am altă 
posibilitate decât să selectez câteva. Chiar în 
1914, la 16 septembrie, împăratul german 
Wilhelm îi scria împăratului austro-ungar Franz 
Joseph: „Cheia reuşitei în războiul contra Rusiei 
este în mâna României. Stăruinţele regelui (Carol 
I) de a antrena după el ţara sa au fost până acum 
zădărnicite de împotrivirea miniştrilor şi opiniei 
publice. Sper că guvernul tău va reuşi să-i 
convingă pe români să intervină.” Da, e adevărat, 
opinia publică românească, favorabilă Franţei, 
începea să joace un rol important în deciziile 
politice ale regatului român. 

Cei mai conştienţi de problemele de natură 
strategică rămân, totuşi, militarii. La 19 
septembrie 1914, ministrul de război german von 
Falkenhayn (ne vom întâlni cu el inclusiv pe 
câmpul de luptă) scria împăratului Franz Joseph 
că Germania nu e în stare să bareze ruşilor drumul 
spre Ungaria şi Transilvania fără o colaborare 
activă a României înainte de venirea iernii, „de 
aceea va trebui să obţinem această colaborare cu 
orice preţ, pe de-o parte prin îndeplinirea 
dezideratelor României în interiorul monarhiei, 
pe de altă parte prin cedarea judeţului Suceava”. 
După cum vedem, centralii ar merge mai departe 
cu promisiunile, pe lângă Basarabia ni s-ar 
propune şi o bucăţică din Bucovina stăpânită de 
Austro-Ungaria. Mai mult, arhiducele Frederic, 
generalissim al armatei austro-ungare, face apel 

la împăratul său ca să facă „grelele sacrificii 
cerute de România” pentru a obţine colaborarea 
militară a acesteia. Promisiunile merg mult mai 
departe, încă de la începutul conflictului mondial. 
Pe lângă Basarabia, şi, am văzut, o parte din 
Bucovina, ni se promite Odessa (de către 
subsecretarul de stat german Zimmermann lui 
Nicu Filipescu), precum şi la sugestia ministrului 
g e r m a n  d e  e x t e r n e  v o n  J a g o w  ş i  a 
feldmareşalului von Conrad, guvernul austro-
ungar prin ministrul Czernin, ne promite ţinutul 
Negotin din Serbia.

Presiunile centralilor merg mai departe, 
alternând de la promisiuni la ameninţări, în 
funcţie de situaţia militară de pe fronturile de 
luptă. Ameninţările devin tot mai vădite şi mai 
deschise odată cu conştientizarea orientării clare 
a opiniei publice de partea Antantei. Pentru a 
contracara această orientare, Puterile Centrale nu 
au omis nici un efort. Au cumpărat ziare, 
personalităţi, s-au folosit de unii şi de alţii, în 
speţă personalităţi  publice cu orientări 
filogermane sau antiruseşti. Aş menţiona aici 
două dintre ele, sincere în atitudinea lor 
antirusească: Ioan Slavici şi Constantin Stere. 
Atitudinea lui Slavici, român ardelean şi scriitor 
este oarecum de neînţeles ca şi ardelean, chiar 
Octavian Goga, alt ardelean militant, scria despre 
el un articol în primele zile ale războiului mondial 
intitulat „Un om mort: Ioan Slavici”, elogiind 
opera literară a acestuia, dar acuzându-l ca om, la 
fel ca şi atâţia alţii care îl făceau nici mai mult nici 
mai puţin decât un renegat. Despre Stere era de 
înţeles, român basarabean patriot, cu condamnări 
executate în Siberia, el vedea mult mai limpede şi 
mai clar pericolul rusesc asupra căruia stăruia în 
fiecare clipă. Era o conştiinţă trează, cu 
experienţa rusismului pe propria piele, dar 
tocmai asta îl împiedica să vadă imaginea de 
ansamblu. Noi, românii, puteam porni împotrivă 
oricărei tabere la fel de îndreptăţiţi, dar nu aveam 
cum. Şi mai era ceva, mai presus de aversiunea 
noastră naturală din experienţa faţă de ruşi, 
încrederea în Franţa. Ne bazam pe francezi, pe 
sora noastră latină, care ne-a sprijinit în secolul 
XIX în obţinerea multora dintre dezideratele 
noastre naţionale. Dar, Franţa era aşa departe, iar 
noi, totuşi, o iubeam atât de mult!

Încercările centralilor de a ne atrage în război 
de partea lor au continuat. Înfrângerea austro-
ungarilor de la Lemberg şi avansul rusesc în 
Bucovina, precum şi ştirea conform căreia Rusia 
ar ceda Bucovina românilor doar pentru a intra în 
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război de partea lor provoacă panică la Berlin şi 
Viena. Sunt avansate în discuţii cedări teritoriale 
în Bucovina şi promisiuni pentru autonomia 
Transilvaniei, dar toate germane. Germanii şi 
austriecii încearcă să îi atragă în negocieri pe 
liderii români transilvăneni, doar pentru a 
îndupleca România, dacă nu pentru a intra în 
război, cel puţin să-şi păstreze o neutralitate 
binevoitoare faţă de Puterile Centrale. De aici ne 
dăm seama, un lucru prea puţin studiat şi 
cunoscut, despre unitatea de păreri între liderii 
românilor transilvăneni, în speţă Partidul 
Naţional Român, şi regatul României, deoarece 
germanii încercau să-i câştige pe aceşti lideri 
pentru a influenţa decizia României, de 
importanţă capitală după opinia factorilor politici 
şi ai celor militari, după cum am văzut.

Guvernul maghiar va face o tentativă de 
negociere cu liderii români transilvăneni în anii 
1910 şi 1911, admiţând să discute cu ei (ce 
deosebire faţă de memorandiştii de la 1892, 
printre care şi Ion Raţiu, când cei 300 de delegaţi 
români nu au fost admişi la discuţii, ba chiar li s-a 
intentat un proces răsunător), dar fără rezultat din 
cauza intransigenţei contelui Istvan Tisza, 
viitorul prim ministru, fiul altui premier maghiar, 
Koloman Tisza, şi acesta remarcându-se prin 
intransigenţa faţă de doleanţele minorităţilor din 
imperiul austro-ungar. Istvan Tisza era deosebit 
de reticent faţă de apropierea unora din liderii 
românilor transilvăneni ca şi Vaida-Voievod şi 
Aurel Popovici de principele moştenitor Franz 
Ferdinand, văzut ca şi un reformator şi inamic al 
nobilimii maghiare, scopul său nedisimulat în 
momentul în care va moşteni imperiul fiind 
federalizarea acestuia ca şi unică şansă de a-l 
păstra în limitele actuale. Iar românul Aurel 
Popovici era autorul unei lucrări importante 
(Statele Unite ale Austriei) tocmai în acest sens, 
al federalizării imperiului austro-ungar decrepit. 
Ideea ca atare poate fi considerată ca şi una 
precursoare a viitoarei Uniuni Europene, la fel ca 
şi în cazul scrierilor lui Octavian Tăslăuanu. Nu 
este de mirare faptul că ungurii au primit cu 
bucurie vestea asasinării arhiducelui Franz 
Ferdinand la Saravejo, pretextul pentru 
declanşarea războiului mondial. Chiar şi la 
această negociere, ungurii au consimţit doar 
presaţi de germani şi austrieci, care le cereau tot 
mai imperativ să cedeze românilor transilvăneni 
cât mai mult în aşa fel încât să-i poată convinge pe 
cei din Regat să li se alăture în război puterilor 
Centrale. Dar toate negocierile au eşuat din cauza 

intransigenţei primului ministru Istvan Tisza care 
nu a acceptat nici un fel de îmbunătăţire a situaţiei 
românilor din imperiu. În 1915, enervat de 
îndărătnicia lui Tisza, generalul comandant al 
frontului de est, Hindemburg, insistă pe lângă 
gene ra lu l  aus t r i ac  a rh iduce  F rede r i c , 
comandantul suprem al trupelor austriece, „să 
intervină de urgenţă pe lângă guvernul ungar ca să 
acorde românilor reformele şi favorurile pe care 
aceştia le reclamă. Va fi necesar, pe lângă aceasta, 
ca monarhia să promită României anumite 
teritorii cucerite de la ruşi. Cu aceste condiţii, 
concursul României ni se pare cu putinţă.” Iar 
Falkenhayn şi Conrad von Hotzendorf arătau 
hotărât că ei nu pot garanta reuşita războiului 
decât în cazul când cel puţin neutralitatea, dacă nu 
colaborarea României vor fi asigurate.

Fără efect, contele Istvan Tisza rămâne de 
neclintit, el considerând orice concesie ca şi 
începutul desprinderii românilor de imperiu. 

Tratative cu Antanta

În acelaşi timp şi Antanta făcea încercări 
disperate să ne atragă în tabăra ei. Problema 
esenţială aici venea în primul rând din 
neîncrederea pe care România o arăta Rusiei, atât 
din cunoaşterea planurilor sale expansioniste 
nedisimulate, cât şi din experienţa istorică 
recentă, cum ar fi alianţa din timpul războiului de 
la 1877-1878.

Despre planurile expansioniste ale Rusiei, 
ele se revelau din nou în această perioadă. De 
exemplu, acceptarea pretenţiilor ruseşti asupra 
Constantinopolului de către Franţa şi Marea 
Britanie, la ameninţarea Rusiei de a face pace 
separată cu Germania, a întărit reticenţa 
guvernului Brătianu faţă de puternicul vecin rus. 
Această acceptare a avut loc în urma memoriului 
lui Sazonov, ministrul rus de externe, adresat 
Franţei şi Marii Britanii la 4 martie 1915. Deşi 
adversară a ruşilor în Asia Centrală, unde 
cuceririle lor îi aduceau tot mai aproape de India, 
Marea Britanie, acceptă la 12 martie, iar Franţa la 
10 aprilie. Deşi flota lor era într-o situaţie 
deplorabilă în urma înfrângerii usturătoare de la 
Tsushima, 1905, din partea japonezilor, ruşii 
sperau să obţină Constantinopolul la conferinţa 
păcii în urma victoriilor aliate pe frontul 
occidental, deoarece la acea vreme ei nu prea se 
descurcau pe frontul de est. Chiar în Marea 
Neagră flota turcă atacase Odessa-Feodosia şi 
Novorosiisk, la 29 octombrie 1914, flota rusă 



55

dovedindu-se incapabilă să le protejeze. 
Diplomatic, ruşii încearcă să obţină ceea ce nu pot 
militar. Această posibilitate, stăpânirea de către 
Rusia a Constantinopolului şi a strâmtorilor, ar fi 
însemnat sugrumarea economică a României prin 
tăierea singurei căi de acces spre mările şi 
oceanele lumii, iar asta România nu putea 
accepta.

În schimb, ruşii se făceau luntre şi punte 
pentru a ne băga în război de partea lor, deşi 
istoricii de mai târziu vor nega asta. Să dau un 
singur exemplu, infim faţă de multitudinea 
intervenţiilor lor, dar care aduce în discuţie şi 
chestiunea strâmtorilor.

La 16 martie 1915, marele duce Nicolae, 
unchiul ţarului şi comandantul suprem al armatei 
(până ce comanda îi va fi luată şi asumată chiar de 
către ţar cu efecte dezastroase) îi comunica 
ambasadorului francez Maurice Paleologue: 
„Trebuie să discutăm lucruri grave (...) am datoria 
să vă declar că imediata cooperare a Italiei şi 
României este o necesitate imperioasă. Nu 
interpretaţi aceste cuvinte ca şi un strigăt de 
disperare. Rămân convins că, ajutaţi de 
Dumnezeu, vom învinge. Dar fără colaborarea 
imediată a Italiei şi a României, războiul se va 
prelungi multe luni de acum încolo, cu riscuri 
teribile.” Ambasadorul francez îi povesteşte de 
eforturile diplomatice ale Franţei, dar adaugă că 
pretenţiile ruseşti asupra Constantinopolului şi 
Dardanelelor vor face poate imposibilă adeziunea 
celor două guverne la cauza noastră. Marele duce 
răspunde: „Oh, aceasta este o problemă a 
diplomaţiei. Nu vreau să ştiu nimic.”

Ori, tocmai din aceste cauze România ezită, 
iar guvernul Brătianu nu vrea să treacă la acţiune 
fără garanţii serioase, scrise şi asumate de toate 
puterile Antantei. Şi vedem, după desfăşurarea 
evenimentelor în care toţi ne-au trădat, că bine a 
făcut. Dar să nu anticipăm.

Din motive geografice şi ale interesului 
d i rec t  în t r-o  cooperare  mi l i ta ră ,  ro lu l 
preponderent al negocierilor cu România l-a avut 
Rusia, secondată de Franţa, aceasta, prin prisma 
simpatiei şi încrederii de care se bucura în 
cercurile conducătoare şi opinia publică română. 
Dar acţiunea Rusiei, condusă de ministrul de 
externe Sazonov, se caracteriza de multe ori de 
impulsivitate şi chiar brutalitate, după caracterul 
lui Sazonov. 

O primă acţiune diplomatică pe lângă români 
a avut loc chiar înainte de debutul războiului, 
când România a fost asociată la opera de potolire 

a pretenţiilor austro-ungare contra Serbiei, în 
urma atentatului de la Saravejo. Guvernul român 
intervine la Viena, la 24 iulie 1914, dar fără 
rezultat, austro-ungarii şi în special Tisza erau 
prea decişi să declanşeze războiul contra Serbiei, 
care va degenera curând în război mondial 
(momentul în care Europa a înnebunit, cum este 
descris de istorici). Ruşii continuă sondările şi 
tatonările pentru a afla atitudinea viitoare a 
României în caz de declanşare a unui conflict 
generalizat.  Apoi,  acţiunile,  presiunile, 
promisiunile se succed cu repeziciune. Nu este 
locul aici să le enumăr, sunt prea multe pentru un 
singur articol, dar scopul era clar, concursul 
României în război, considerat esenţial de către 
aliaţi, în primul rând de către ruşi, cei care mai 
târziu nu numai că ne vor trăda de fiecare dată 
când au avut ocazia, dar vor contesta cu 
vehemenţă tocmai aceste lucruri, apoi vor da vina 
pe noi pentru toate eşecurile, dintre care o mare 
parte le revin lor. Această atitudine se păstrează 
chiar şi în ziua de astăzi.

Bruscările ruseşti indispun chiar pe aliaţii 
occidentali. Preşedintele francez nu poate să nu 
remarce modul lor: „un procedeu displăcut şi 
semeţ, jignitor faţă de o ţară care întreţine în acest 
moment cu Rusia relaţii bune şi a avut cu noi 
totdeauna relaţii excelente”. Abia mai târziu 
încep a se lega tratative metodice la Petrograd, 
ministrul român Diamandy având negocieri la 
care iau parte şi reprezentanţii guvernelor francez 
şi englez ca şi chezaşi ai angajamentelor ruse, noi 
cu ruşii fiind deja păţiţi. 

Evenimentele de pe fronturi influenţează 
negocierile, inclusiv atitudinea beligeranţilor faţă 
de România, totul cu scopul unic de a atrage ţara 
noastră în conflict de partea lor. În momentul în 
care Antanta este în defensivă, când germanii 
reuşesc să întoarcă frontul prin Belgia neutră şi să 
ameninţe Parisul, i se sugerează Rusiei să ofere 
României judeţele din sudul Basarabiei luate în 
1878, fără rezultat din partea rusească. Între timp 
se petrec pe teritoriul nostru incidente care 
justifică presiuni din ambele părţi. La trei 
săptămâni după declanşarea războiului, prin 
România trece un tren spre Turcia încărcat cu 
tehnicieni şi 257 de militari germani (toţi în civil) 
sub pretextul că sunt angajaţi ai căii ferate a 
Bagdadului, de fapt pentru întărirea apărării 
Dardanelelor. În urma protestelor Antantei, s-a 
decis a nu se mai da permis de trecere decât la 
grupuri de maxim 20 de persoane. Pe de altă 
parte, s-a lăsat liber tranzitul materialului de 
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război din Rusia spre Serbia şi s-au făcut chiar 
cele mai mari înlesniri directe sârbilor, vânzându-
li-se material şi echipament (nu ştiu dacă sârbii 
ne-au mulţumit vreodată pentru asta).

După victoria franceză de pe Marna şi 
ocuparea Lembergului de către ruşi, presiunile 
asupra noastră cresc, este momentul Lemberg. 
Opinia publică şi antantiştii cresc presiunile 
asupra guvernului pentru intervenţie, este 
momentul favorabil intrării României în război de 
partea Antantei. 

Victorie diplomatică românească: tratatul 
secret Rusia-România 

Succesele militare îi fac pe ruşi să mărească 
presiunea pentru intrarea României în război. 
Pentru a ne impulsiona şi impresiona, mai mult 
opinia publică, Rusia ne oferă Bucovina din care 
ocupase jumătate, numai să intrăm în război, 
oferind şi garanţii împotriva unui atac bulgar de la 
sud. Desigur, ruşii promiteau ceea ce nu puteau 
da, respectiv teritorii aflate în mâna duşmanului, 
când ar fi fost mult mai simplu să ne convingă de 
bunăvoinţa lor restituind, dacă nu întreaga 
Basarabie, cel puţin judeţele din sud luate la 1878. 
Dar nici vorbă de asta.

Cu toate astea, se negociază o convenţie 
secretă între Sazonov şi Diamandy, care este 
ulterior acceptată de Brătianu cu unele adăugiri şi 
semnată la 1 octombrie 1914. Sună aşa: „Rusia se 
angajează să recunoască României dreptul de a-şi 
anexa regiunile monarhiei austro-ungare cu 
populaţie română. În Bucovina, delimitarea 
teritoriilor ce urmează să fie anexate Rusiei sau 
României se va face după criteriul majorităţii 
etnografice a populaţiei. România va avea dreptul 
să ocupe aceste teritorii în momentul care-l va 
socoti prielnic. Cât priveşte România, ea se 
angajează să păstreze până la data acestei ocupaţii 
o neutralitate binevoitoare faţă de Rusia.” 
Adăugirile lui Brătianu acceptate de partea rusă: 
„României i se garantează de către Rusia status-
quo-ul teritorial în frontierele ei actuale. Frontiera 
între partea rusă şi partea română a Bucovinei va 
fi râul Prut, obţinându-se astfel un hotar trainic 
între cele două state.” Totuşi, chestiunea 
Bucovinei şi Banatului rămân în suspensie, ruşii 
tergiversând recunoaşterea cererilor româneşti în 
integralitatea acestor teritorii.

Anglia şi Franţa vor afla şi aproba mai târziu 
această convenţie, impulsionată de partea rusă, 
mai ales în urma informaţiei ambasadorului rus 

de la Paris conform căreia Austria ar fi propus 
României autonomia Transilvaniei în cazul în 
care intra de partea centralilor în război. Desigur 
că liderii românilor transilvăneni ar fi agreat 
autonomia cu parlament propriu după modelul 
Croaţiei, ştiut fiind că în acest caz unirea era doar 
o chestiune de timp, fără sacrificii militare contra 
germanilor. 

Mai târziu, chiar ţarul i-a reproşat lui 
Sazonov că a cedat prea uşor românilor prin textul 
convenţiei. În primul rând se recunoşteau oficial  
pretenţiile româneşti asupra Transilvaniei, 
Banatului şi Bucovinei, asta doar în schimbul 
neutralităţii. Apoi, Brătianu putea să aleagă 
momentul prielnic intrării în război, fără să fie 
legat de un anumit termen. Totuşi, şi Rusia 
obţinea, în primul rând, asigurarea direcţiei ce va 
fi urmată de România, război alături de Antanta. 
mai era şi chestiunea neutralităţii binevoitoare, 
asta însemnând permiterea aprovizionării Serbiei 
atât pe uscat, cât şi pe Dunăre, şi blocarea oricărei 
aprovizionări a Turciei de către germani. Aceştia 
din urmă se văd nevoiţi să treacă la contrabandă, 
în sensul că sunt nevoiţi să expedieze doar 
mărfuri militare de volum mic, şi acestea 
ascunzându-le prin cele mai ingenioase locuri, în 
pereţi şi tavane duble ale trenurilor, prin butoaie 
cu untură sau zahăr etc.

Această lipsă de muniţii şi materiale militare 
prin tăierea singurei căi de aprovizionare a 
Turciei, cea prin România, a avut o mare 
importanţă în primăvara anului 1915, în bătălia de 
la Gallipolli, dar aliaţii au ratat atunci o mare 
oportunitate. Debarcarea de la Gallipolli, după 
ideea lui Winston Churcill, la acea vreme ministru 
al amiralităţii, a început în februarie 1915 pentru a 
scoate Turcia din război şi a deschide Dardanelele 
făcând legătura cu Rusia prin Mediterana, 
precum şi pentru a convinge Grecia, Bulgaria şi 
România. La 18 martie seara, după marele atac al 
flotei franco-engleze asupra forturilor de la 
Dardanele, fortul Hamidie, cel mai puternic de pe 
ţărmul asiatic, mai avea 17 obuze perforante, iar 
Kilid-ul-Ubar, pe ţărmul european, exact 10 
obuze. Soldaţii turci ce le apărau aveau ordin să 
tragă până la ultimul obuz şi apoi să se retragă 
abandonând forturile. Dar flota franco-engleză nu 
a mai atacat a doua zi, acţiunea eşuând în final. 
Documentarele engleze de pe Discovery uită 
acest mic amănunt, despre cum a fost ratată 
această bătălie. Ori, deşi Franţa şi Anglia au mai 
protestat că România îşi încalcă neutralitatea 
lăsând să treacă trenuri militare germane spre 
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Turcia, acest amănunt ne arată că acuzele erau 
nefondate  sau  poate  spec ia l  des t ina te 
dezinformării inamicului. Morghentau, fostul 
ambasador al SUA la Constantinopol spune în 
memoriile sale că aceste acuze sunt total 
neîntemeiate şi că „guvernul din Bucureşti a fost 
perfect onest”, fapt dovedit de penuria de muniţii 
a Turciei.

Anul 1915 aduce noi evenimente, printre 
care de maximă importanţă a fost intrarea în 
război a Italiei de partea Antantei, şi ea legată la 
fel ca şi România de un tratat cu Puterile Centrale. 
Ciudat rămâne faptul că unii şi alţii vorbesc de 
trădarea României faţă de centrali, dar nu şi de 
trădarea Italiei faţă de aceiaşi! Se mai petrec 
lucruri importante pe teatrele de luptă, pentru 
România esenţială a fost înfrângerea rusească de 
pe frontul de est, părăsirea Galiţiei, astfel că 
frontul de est se dă în spate mult, făcând 
intervenţia României nu numai riscantă, ci chiar o 
aventură nebunească. Fără o linie de front cu care 
să se lege, România ar fi fost anihilată de la 
începutul intrării sale în război. Totuşi, în primul 
rând ruşii, dar nu numai ei, continuă cu 
presiunile, deşi intrarea României nu ar fi adus 
nici un câştig strategic, dar pentru ei era necesară 
orice diversiune pentru a scădea presiunea asupra 
lor, chiar şi numai pe moment. Chiar marele duce 
Nicolae caracteriza aceste eforturi ca şi „o 
nebunie furioasă”, iar Anglia caracterizează cel 
mai bine insistenţele: „o nebunie şi o imoralitate, 
însemna a se cere un sacrificiu imens din partea 
poporului român, care nu putea să ajute realmente 
pe aliaţi, ci doar să pricinuiască un rău 
incalculabil cauzei lor”. Franţa era deprimată de 
înfrângerile Rusiei şi de tocmelile ei când e vorba 
de câştigat o alianţă atât de preţioasă ca cea a 
României: „În astfel de împrejurări consideraţiile 
militare trebuie să treacă pe primul plan şi 
concursul României trebuie să fie cumpărat cu 
orice preţ”.

Exasperat, Sazonov spune că România ezită 
din cauza situaţiei de pe front (parţial adevărat) şi 
propune Antantei să se îndrepte spre bulgari, deşi 
aceştia făcuseră o alianţă cu Puterile Centrale. La 
Paris, Clemenceau (pe atunci în opoziţie), care n-
are încredere în România, duce o campanie 
furibundă împotriva ei prin ziarul său L'homme 
echaîne (vedem de aici o explicaţie a ostilităţii 
sale cu care Brătianu se va lovi la Conferinţa de 
Pace de la Paris din 1919). În sfârşit, Sazonov 
pare să cedeze, dar numai pe jumătate, acceptând 
să dea Bucovina şi Cernăuţii până la Prut, dar 

Banatul să rămână în suspensie până la conferinţa 
păcii. După câteva zile, se răzgândeşte şi revine 
cerând ca România să intre în război în maxim 
cinci săptămâni şi Brătianu să dea o declaraţie 
scrisă în acest sens. Miniştrii de externe englez şi 
francez găsesc nelalocul ei o asemenea pretenţie 
absurdă mirosind a ultimatum, din moment ce 
chestiunile militare oricum vor trebui să fie 
reglate prin convenţii între Statele Majore. Dar 
asta era personalitatea lui Sazonov, ne putem 
întreba cum de un astfel de personaj era ministru 
de externe al Rusiei tocmai în această perioadă 
atât de delicată, totuşi, nu era singurul incapabil 
în funcţii de răspundere nu numai în Rusia, ci în 
cadrul tuturor marilor puteri la acea vreme. 

O lună de discuţii şi tărăgăneli i-au trebuit lui 
Sazonov să-i dea răspuns lui Brătianu la 
propunerile precise pe care acesta i le făcuse la 23 
iunie 1915. Chiar cei trei miniştri de externe 
occidentali (Delcasse, Grey şi Sonnino) făceau 
presiuni asupra Rusiei să accepte încheierea 
convenţiei militare fără a impune o dată a intrării 
în acţiune a României, aceasta urmând să fie 
stabilită în urma dezvoltării operaţiunilor 
militare. Sazonov, după ce acceptă unele 
chestiuni, victimă a temperamentului său agitat şi 
schimbător (zilnic venea cu câte o idee pe care o 
abandona ulterior), dominat de neîncrederea şi 
aversiunea sa contra României, ministrul rus de 
externe dărâmă cu o mână ceea ce clădise cu 
cealaltă. După un răspuns insuficient şi inabil dat 
României, ca şi speriat de pasul făcut, Sazonov 
declară colegilor de la Paris şi Londra (31 iulie) 
că a făcut concesii României contre coeur 
(împotriva dorinţei). 

Dar era oricum prea târziu, momentul 
prielnic trecuse demult, condiţiile startegice erau 
mult schimbate, Rusia era bătută şi dată înapoi cu 
peste o sută de kilometri, evacuase Galiţia şi 
Bucovina. Retragerea ruşilor spre est descoperise 
aripa noastră dreaptă, ei nu ar fi fost în stare să ia o 
ofensivă pe Nistru cu aripa lor stângă pentru a 
putea acoperi flancul nostru drept în momentul 
intrării noastre în război. Mai mult, noi 
comandasem armament, muniţii şi material de 
război indispensabil intrării noastre în acţiune din 
Franţa, dar circulaţia dezorganizată a trenurilor în 
spatele frontului rusesc nu ne putea asigura 
sosirea acestora. De acest impediment ne vom 
lovi şi după intrarea noastră în război şi încă rău 
de tot. 

După ce i-au învins pe ruşi, centralii s-au 
întors împotriva Serbiei. Era logic şi normal, 
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numai aşa se putea aproviziona Turcia, din 
moment ce căile prin România erau tăiate în urma 
neutralităţii binevoitoare. Serbia respinsese 
ofensiva austro-ungară la începutul războiului, 
dar acum o nouă ofensivă, cumulată cu intrarea în 
război, la 15 octombrie 1915, a Bulgariei 
împotriva lor, îi dau peste cap. În ciuda rezistenţei 
înverşunate, sunt înfrânţi şi nevoiţi să-şi evacueze 
ţara. O tragedie cumplită pentru eroicul popor 
sârb. România nu a putut face nimic, decât să 
asiste cu braţele încrucişate la sacrificarea 
sârbilor, datorată în primul rând obtuzităţii 
ruşilor. Dacă ar fi acceptat tratativele cu Brătianu 
şi condiţiile sale juste şi logice, inclusiv cele 
militare, poate lucrurile s-ar fi desfăşurat altfel. 
Dar vom vedea mai departe, chiar cu ele acceptate 
şi parafate, ruşii nu le-au respectat ulterior, 
ajungând să fim trădaţi pe front chiar de aliaţii 
noştri, dar să nu anticipăm, problema e aşa de 
vastă şi complexă încât e nevoie de mai multe 
articole, fără a avea pretenţia de a epuiza 
subiectul.

În această perioadă de regres militar, 
tratativele au stagnat, mai ales prin prisma noii 
ecuaţii strategice, intrarea Bulgariei în război de 
partea Puterilor Centrale complicând şi mai mult 
lucrurile, mai ales că ruşii erau siguri că Bulgaria 
nu va lupta contra lor, a fratelui slav mai mare, a 

binefăcătorului care le-a acordat statul la 1877-
1878. Şi noi am făcut acelaşi lucru, i-am ajutat, 
sprijinit, am luptat în războiul care le-a adus 
independenţa, şi uite cum am fost răsplătiţi.

Foarte ciudat, referitor la trădare şi 
nerespectare de angajamente. Am zis-o de 
nenumărate ori şi o voi mai spune-o, noi suntem 
acuzaţi că nu ne-am respectat angajamentele din 
tratatul cu Germania din 1883. Italia nu este 
acuzată de acelaşi păcat. Dar să vedem cazul 
Greciei, care avea un tratat de alianţă cu Serbia, şi 
nimeni nu o acuză că nu l-a respectat. Cu toate că 
premierul Venizelos ar fi vrut să intervină, regele 
Constantin era un germanofil declarat, aşa că ţara 
a rămas în expectativă. Clauzele din tratat au fost 
interpretate astfel: tratatul se referea la un război 
balcanic şi nu la unul general, Grecia trebuia să 
ajute Serbia împotriva unui adversar, nu 
împotriva a patru, iar Serbia trebuia să participe 
cu 150000 de soldaţi şi Grecia cu 80000 pe 
frontul vizat. De unde să trimită Serbia 150000 de 
soldaţi când ea lupta contra tuturor? Venizelos 
găsi soluţia cerând ca ceea ce nu pot face sârbii să 
facă Antanta, trimiţând la Salonic un corp 
expediţionar. Antanta acceptă în ideea de a-l 
convinge pe Brătianu şi de a-i îndeplini una dintre 
cereri pentru a facilita intervenţia română. Astfel 
s-a ajuns la deschiderea frontului de la Salonic.  

Fiul Domnului coboară 
Pe pământ în lumea rea 
Şi-ntr-un corp cast de Fecioară 
Găsi loc a se-ntrupa;

A venit pe-această lume 
De Tatăl trimis de Sus 
S-o salveze, s-o îmbune, 
Primind numele Isus;

N-a venit în pat regesc 
Cum s-ar cădea unui rege 
Ci-ntr-un sălaş păstoresc 
Necruţat de nicio lege 

Pământească şi stupidă 
Ce-n nesăbuirea ei 
Prinse-n gând să îl ucidă 
Luând vieţi de mititei

Din porunca lui Irod, 
Regele cel pătimaş, 
Să-I caute prin norod 
Pe Vestitul Copilaş.

Dar Tătăl îndurător 
Cu grija lui de părinte, 
Cu haru-i ocrotitor 
A salvat Pruncul Cuminte.

Prof.	Maria	Letai

DAR	SFÂNT	DE	CRĂCIUN	
(COLIND)
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Războiul	pentru	Întregirea	
Neamului	Românesc	(1916-1919)	(II)

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

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

             ăzboiul României. Cu toate că guvernele 
României se alăturaseră, de teama Rusiei 
„hrăpăreţe” la Tripla Alianţă, sufletul poporului 
român din România era potrivnic acestei alianţe. 
Din Transilvania şi Bucovina răsunau jalnic 
gemetele românilor subjugaţi. 

În războiul din 1913, între Serbia şi Grecia 
deoparte, Bulgaria lacomă de cealaltă parte, 
România a sărit în ajutorul sârbilor şi grecilor, 
ocupând fără lupte partea de miazănoapte a 
Bulgariei. Sârbii şi grecii au rămas învingători. 
Cârmuirea Austro-Ungariei, ajunsă în treburile de 
politică externă să îndeplinească totdeauna poftele 
guvernelor ungureşti, a sprijinit de data aceasta 
Bulgaria. Acest lucru i-a îndemnat pe românii din 
România veche să rupă relaţiile cu Austro-Ungaria 
şi să se pregătească de războiul pentru întregirea 
neamului.  
          Pentru aceasta trebuiau însă pregătiri mari de 
două feluri: 

- încheierea unei convenţii sau înţelegeri cu 
Tripla-Antantă, duşmana îndeosebi a 
Germaniei şi Austro-Ungariei;

- pregătirea armatei.
          După tratative îndelungate, Guvernul 
României condus de Ion I. C. Brătianu a reuşit să 
încheie cu Tripla-Antantă o convenţie bună pentru 
noi, căci ni s-a recunoscut dreptul de stăpânire 
asupra Ardealului până aproape de Tisa, asupra 
Banatului întreg şi asupra Bucovinei.
          Mai grea era pregătirea armatei. 
„Însufleţirea era mare la întreg poporul român, 
aşa că inimile erau toate întărite. Ne lipseau însă 
în mare armele cele nouă, cari ni se puteau trimite 
de aliaţii noştri din Franţa şi Anglia numai prin 
Marea Gheţoasă de Miazănoapte, apoi prin Rusia. 
Guvernul rusesc, în duşmănia lui ascunsă contra 
Românilor, nu s-a grăbit însă să lucreze pentru o 
transportare cât mai grabnică a armamentului şi a 
altui material de răsboiu, nici chiar după ce 
România a intrat în răsboiu”.
          Cu toate aceste neajunsuri, Ion Brătianu, 
şeful guvernului român, încheie la 4/17 august 
1916 convenţia prin care se obligă faţă de Franţa, 

Anglia, Italia şi Rusia, ca până cel mai târziu la 
15/28 august să intre în război, astfel că: „La 14/27 
August 1916, România declară răsboiu Austro-
Ungariei şi în noaptea spre Sfântă Măria Mare 
soldaţii români trecură graniţa nefirească în 
Ardealul doririlor neamului românesc liber”.
          Declaraţia de război a fost primită de 
poporul român din România veche „cu o 
înflăcărare de nedescris. Zile întregi, străzile 
oraşelor româneşti erau străbătute de cete de 
ficiori şi bărbaţi chemaţi de goarna mobilizării, 
toţi cu flori în pălărie, mulţi în frunte cu ceteraşi, 
cari cântau cântece de vitejie”. 
          În ziua de Adormirea Maicii Domnului, 
România întreagă auzi cuvântul de îndemn la 
datorie, de însufleţire şi de nădejde al regelui 
Ferdinand (Unchiul său, regele Carol răposase 
încă de la 28 septembrie 1914.), care zicea: 
„ROMÂNI! Răsboiul, care de doi ani a strâns tot 
mai mult hotarăle noastre, a sdrucinat adânc 
vechiul aşezământ al Europei şi a invederat, că 
pentru viitor, numai pe temeiul naţional se poate 
asigura viaţa paşnică a popoarelor. Pentru neamul 
nostru, el a adus ziua aşteptată de veacuri de 
conştiinţa naţională, ziua unirii lui. După vremi 
îndelungate de nenorociri şi grele încercări, 
înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze Statul 
român prin Unirea Principatelor, prin răsboiul 
independenţei, prin munca lor neobosită pentru 
renaşterea naţională. Astăzi ne este dat nouă să 
întregim opera lor, închegând pentru totdeauna 
ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o 
clipă: Unirea Românilor de pe cele două părţi ale 
Carpaţilor. De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub 
stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi şi 
de pe plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare 
doarme somnul de veci. În noi, în virtuţile, în 
vitejia noastră, stă putinţa de a le da dreptul, ca 
într-o Românie întregită şi liberă, de la Tisa până 
la Mare, să propăşească în pace, potrivit 
destinelor şi aspiraţiunilor gintei noastre. 
ROMÂNI! Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se 
impune, hotărâţi să înfruntăm cu bărbăţie toate 
jertfele legate de un crâncen răsboiu, pornim în 

R



60

luptă cu avântul puternic al unui popor, care are 
credinţa neclintită în menirea lui. Ne vor răsplăti 
glorioasele roade ale izbândei. Cu Dumnezeu 
înainte! FERDINAND”.
          Luptele din Transilvania. Declaraţia de 
război a regelui Ferdinand l-a îngrozit pe împăratul 
Wilhem al Germaniei, care declară: „Totul e 
pierdut, aş face mai bine dacă aş părăsi numai decât 
tronul”.  Totuşi, nu avea un motiv să se teamă atât 
de tare. Adevărul era că în Ardeal nu avea armată 
mare atunci, dar de la Dunăre spre miazăzi era o 
armată puternică a generalului Mackensen, 
cuceritorul Serbiei întregi, afară de  aceea, 
Germania, care ne-a declarat război (noi nu i l-am 
declarat), a făcut o înţelegere cu Bulgaria şi cu 
Turcia, ca şi armatele acestora să pornească război 
împotriva României atacând-o dinspre Dobrogea 
şi trecând şi peste Dunăre.
          Cu toate că românii ştiau că dinspre miazăzi 
aveau să invadeze ca un potop armatele germane, 
ei n-au pregetat să înceapă războiul de dezrobire 
punând în pericol existenţa României mici, dar 
libere. „Cu ceteraşul înaintea companiei, aşa au 
plecat Românii la răsboiul de desrobire”.
          Pentru francezi şi englezi, intrarea României 
în război a fost o mare uşurare, căci germanii, siliţi 
să ajute duşmanul nostru de veacuri, Austro-
Ungaria, au trimis o armată formată din o parte a 
trupelor lor din faţa Verdun-ului care a fost cea mai 
puternică cetate franceză dinspre Germania. 
Intrarea României în război a uşurat şi frontul 
franco-englez din Macedonia, căci duşmanul 
nostru a fost silit să pornească contra noastră şi de-
acolo trupe, mai ales bulgare şi turceşti.
          Înaintarea fulgerătoare a armatei române s-a 
făcut prin 18 locuri din munţii Carpaţi. Aceştia şi-
au încetat rolul de a mai fi graniţă. Autorităţile 
ungureşti s-au grăbit să aresteze preoţi, învăţători 
şi alţi fruntaşi români şi să-i ducă departe în 
temniţe. Poporul, în frunte cu cei scăpaţi din 
închisorile ungureşti, au întâmpinat pretutindeni, 
cu toată căldura sufletească, pe „ostaşii 
desrobitori”. În curând, partea de sud-est a 
Banatului, judeţul Hunedoara – la sud, judeţul 
Sibiu – de la marginea oraşului Sibiu spre răsărit, 
judeţele Târnavelor – parte mare, apoi judeţele 
Făgăraş, Treiscaune, Braşov, Odorheiu şi Ciuc 
erau în stăpânirea românilor.
          Răsfirarea aceasta mare a trupelor române 
pe teritoriu şi în munţi nu a putut realiza o legătură 
strânsă între cele trei armate române şi între ele şi 
armata rusă. Armata română era expusă şi 
primejdiei mari dinspre sud (Bulgaria) şi apus 
(Serbia cucerită de germani), de unde trupele 

inamice începură atacul.
          Armata I-a Română, care avea să-l atace pe 
inamic de la Olt până la Dunăre, era împărţită în 
trei grupuri: Grupul de la Cerna, Grupul de la Jiu şi 
Grupul de la Olt.
          Grupul de la Cerna avea să lupte contra unor 
întărituri puternice, al căror centru era Alionul, pe 
care le-a cucerit prin lupte grele şi sângeroase, mai 
ales piept la piept (folosind baioneta), aşa că la 4 
septembrie 1916, Orşova şi cele două maluri ale 
Cernei erau în mâinile românilor.
          Grupul de la Jiu ocupă ţinutul Petroşanilor şi 
al Merişorului din judeţul Hunedoara. Aici au 
apărut şi trupele germane cu tunuri grele şi tunuri 
de munte, precum şi cu un număr de automobile 
blindate (îmbrăcate în oţel) şi de avioane 
(aeroplane) de bombardament. Linia română, prea 
întinsă, a fost ruptă şi trupele române s-au retras 
după o luptă de 9 zile, pe frontiera veche. 
Înaintează iarăşi, cuprind din nou Petroşanii, dar îl 
pierd a doua oară, când trupele austroungare şi 
germane au primit ajutoare mari de soldaţi.
          Grupul de la Olt înaintă pe valea acestui râu 
şi prin munţii din dreapta şi din stânga lui. Două 
batalioane ajunseră până la marginea Sibiului, care 
se predă românilor. Aceştia nu au intrat în Sibiu, ci 
au rămas în Şelimbăr – câmpul de glorie a lui Mihai 
Viteazul – căci aici a bătut el în toamna anului 1599 
armata principelui unguresc al Ardealului, Andrei 
Batory. Cele două batalioane primiră însă ordin să 
se retragă la Veştem. În noaptea plecării şi 
dimineaţa, ţăranii saşi din Şelimbăr au atacat 
trupele române cu focuri de revolver trase din case 
pe ferestre. Au fost aspru pedepsiţi pentru aceasta. 
Luptă sângeroasă s-a dat la Olt, apoi la Caşolţ, 
unde trupe ungureşti au reuşit să răzbată noaptea 
prin linia românească înşelând santinele cu 
strigătul: „Nu trageţi fraţilor, suntem români din 
Regat!” În ziua următoare, românii au respins din 
nou pe duşman. A sosit apoi vestea că la Miercurea 
Sibiului se adună trupe germane. Austro-Ungurilor 
le-a sosit ajutorul cel mare din Germania.
          Armata a II-a Română, plecată spre Braşov, 
a respins după lupte frumoase pe inamic şi în 29 
august cuprinse Braşovul. Înaintarea a continuat, 
dar la 9 septembrie ofensiva s-a oprit, căci au sosit 
veşti triste de pe frontul din Dobrogea, unde au 
trebuit să plece în ajutor trupe din Ardeal. Dar 
pentru aceea tot s-au dat lupte grele pe Olt pentru a 
forma un front potrivit şi bine închegat cu Armata  
a IV-a Română, care  a răsbătut dinspre Moldova şi 
a cuprins judeţele Ciuc, Odorhei şi o parte din 
Târnave. Trecând Oltul prin vadul de la Crihalma, 
coloana compusă din două regimente atacă cu 
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baioneta pe duşman şi-l respinse până departe. 
Coloana de mijloc a trecut Oltul până la Hălmagiu, 
condusă de vrednica fată română Maria Manciulea 
din Părău. Şi aici duşmanul a fost bătut, iar Maria 
Manciulea a fost decorată în faţa trupelor cu 
ordinul „Virtutea Militară”. Trupele diviziei a 22-a 
trec pe la Hoghiz şi îi înfrâng pe unguri. Dar şi 
acum românii trebuie să înceteze ofensiva, pentru 
că o altă divizie întreagă a fost scoasă din luptă de 
pe frontul din Ardeal şi trimisă spre frontul din 
Dobrogea şi de la Dunăre. Armata română a fost 
slăbită mult, căci trei divizii româneşti au fost silite 
să părăsească Ardealul.
          Armata a IV-a Română, numită de Nord 
(Miazănoapte), a pătruns din Moldova în Ardeal. 
Duşmanul i s-a împotrivit cu tărie la Miercurea 
Ciuc, unde a murit vitejeşte şi căpitanul poet N. 
Vulovici, lovit de un glonţ în frunte, după cum şi-a 
dorit în una din poeziile sale vitejeşti: „De-a fi să 
mor, Tu Doamne să-mi dai / O moarte vitejească. / 
Un glonte în floarea din chipiu / În lupte mă 
izbească! / Nu vroi să mor pe căpătâiu / Cum mor 
toţi nevoiaşii! / Pe-oţele sau pe-un muşuroiu / 
Adorm în veci ostaşii! / Schilavu-mi trup înfăşurat 
/ În pânză tricoloră / Mi-l plângă trâmbiţaşii mei, / 
Nu mamă, nu suroră.../ Cu coif, cu armele gătit, / 
Un mire-ales pe moarte – / Nu cioclii pe grumazul 
lor: / Soldaţii să mă poarte. Părţi din această 
armată au ocupat vârful Pietrosul pentru a face 
legătură cu aliatul rus, intrat în Bucovine. Ruşii au 
fost înfrânţi de armatele germane şi austro-ungare, 
aşa că legătura nu s-a mai putut face. O luptă 
victorioasă a mai dat această armată la Odorhei 
pentru a veni în ajutorul Armatei a II-a care lupta 
pe Olt.
          Germanii din Transilvania.  În timpul 
acestor lupte de o lună, în care trupele duşmane se 
retrăgeau mereu chiar şi când erau mai puternice 
decât ale noastre, trenurile ungureşti şi nemţeşti 
aduceau mereu trupe din Germania. Precum nu a 
putut ţine piept în războiul contra sârbilor, aşa nu a 
putut nici acum armata austro-ungară contra 
românilor, de aceea le-au venit în ajutor, cu trupe 
multe, germanii. Aceştia se temeau că românii vor 
înainta spre Ungaria şi le vor urma şi ruşii. Apoi, 
mai sperau că, respingând pe români şi intrând în 
România, vor găsi aici din belşug ceea ce începuse 
să le lipsească în Germania, chiar şi în Austria: 
alimente, îndeosebi pâine şi carne.
          Falkenhayn, fost ministru de război al 
Germaniei şi şef al Statului major german, era 
adevăratul comandant al armatelor germane şi 
austro-ungare din Transilvania. El spera să învingă 
uşor armata română din Ardeal, căci aceasta nu mai 

avea rezerve, acestea fiind toate în Dobrogea şi pe 
frontul de la Dunăre. Afară de aceea, Armata 
Română era risipită pe un front prea lung. Peste tot, 
întinderea aceasta mare a frontului românesc, care 
trebuia apărat de-a lungul întregului şir de Carpaţi 
ai Transilvaniei de la miazăzi şi răsărit, apoi de-a 
lungul Dunării întregi, de la Orşova până la 
Silistra, iar de-acolo pe frontiera Dobrogei până la 
Marea-Neagră, a făcut ca Mica Românie, cu aliatul 
ei rus (care nu voia să lupte), să fie înfrântă în prima 
parte a războiului. La acest lucru a dus şi lipsa unei 
artilerii care să bată aşa departe cum băteau 
tunurile austriece şi germane. Unde era vorbă de 
luptă dreaptă, corp la corp, folosind baionetele, 
românii nu se dădeau înapoi, „dar când vedeau 
tunurile noastre, neputincioase să ajungă cu bătaia 
lor până la duşman, sufletul li se întrista”. Un 
soldat, ţigan de neam, a dezertat de pe frontul de la 
Predeal. Prins însă, a fost adus înaintea Consiliului 
de Răsboi din Bucureşti. Întrebat, cum de a 
îndrăznit să dezerteze din faţa duşmanului, a zis: 
„Nu mi-e teamă, mânca-vaş, nici de boanghine 
(Unguri), nici de Nemţi, dar n-avem scule!” „La 
Sibiu mai era o divizie întreagă compusă din 
rezervişti şi miliţieni, tunuri nu erau destule, iar 
tunurile grele şi de munte lipsiau cu totul!”.
          După planul inamicului, cel dintâi atac 
trebuia să se dea la Sibiu, pentru ca de-acolo să 
poată pătrunde pe Valea Oltului în România Veche.
          Trei divizii de infanterie, două germane şi 
una austro-ungară, apoi două divizii de cavalerie, 
au atacat cele două divizii româneşti aşezate de la 
Gura Râului spre Săcădate, lângă Olt. Românii au 
atacat cu tărie inamicul mult mai numeros şi după 
lupte îndârjite l-au silit să se retragă departe de 
frontul pe care îl ocupase. Falkenhayn era furios. 
S-a hotărât, după ce a adăugat la trupele ce le avea 
şi corpul de armată numit „alpin”, care trebuia 
folosit pentru a lupta în Munţii Alpi, să trimită 
acest corp prin munţi şi să atace pe români pe la 
spate, prin Turnu Roşu. După câteva zile de marş, 
corpul german alpin a coborât în Turnu Roşu, 
ajungând astfel în spatele trupelor române de la 
Sibiu. Pe ciobanii români, puţini câţi mai erau în 
munţi, i-au arestat, unul a scăpat, a ajuns în vale, 
dar nu a fost crezut de ofiţerul român căruia i-a 
spus că vin germanii. Cele două divizii române de 
infanterie şi una de cavalerie ar fi învins şi de data 
aceasta pe cele şase divizii germane şi austro-
ungare, dacă nu le-ar fi atacat corpul german de 
armată din spate şi ar fi avut şi armament ca 
germanii: mitraliere şi tunuri multe de toate 
mărimile. Astfel nu e de mirare că, într-o luptă de 
trei zile, românii au fost înfrânţi, pricinuind totuşi 
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mari pierderi duşmanului, îndeosebi corpului alpin 
– socotiţi cei mai buni ostaşi germani, căci, corpul 
alpin, ajungând în Valea Oltului, nu a putut cuceri 
nimic, ci era silit mereu să stea în apărare la 
atacurile furioase ale românilor noştri. Când au 
văzut aceştia că nici ajutorul Armatei a II-a nu 
soseşte la timp, s-au retras, mai ales pe potecile 
munţilor, în România Veche. Însuşi Falkenhayn 
mărturisea într-o carte scrisă după război, că 
„soldatul român se bate cu vitejie, numai 
conducerea armatei era din seamă de şovăitoare şi 
nesigură”. Recunoaşterea vitejiei soldatului român 
o găsim la mulţi dintre scriitorii militari germani, 
între care unul a ajuns ministru de interne, apoi de 
externe, care a scris: „Bătălia de la Sibiu s-a dat 
împotriva unui duşman încăpăţânat. Cel care ar 
încerca să înjosească vitejia duşmanului (a 
românului), ar săvârşi cea mai mare greşeală 
contra propriilor noastre trupe (adică a celor 
germane). Românul a dovedit astăzi, că este mai 
bine condus, decum erau anul trecut hoardele 
sârbeşti”.
          Luptele din Transilvania nu s-au încheiat 
încă. Mai era acolo Armata a II-a care pornise de la 
Braşov în ajutorul trupelor de la Sibiu, mai era şi 
Armata a IV-a de Nord, adevărat că erau mici în 
comparaţie cu inamicul, „dar toate pline de dorul 
desrobirii fraţilor lor”. Dar şi la Armata a II-a 
mişcarea de înaintare a fost „şovăitoare”, după 
cum spune Falkenhayn, aşa că nu au ajuns la timp 
la Sibiu. Ea a ajuns până la Porumbac (jud. 
Făgăraş), unde se întâlneşte cu armata germană. 
Românii au atacat puternic, ofiţerii au luptat cot la 
cot cu soldaţii, căzând la datorie colonelul Iacobini 
şi maiorul Porumbaru. Inamicul a fost învins, dar 
trupele române de la Sibiu au fost înfrânte. De pe 
frontul din Bulgaria soseau veşti tot mai triste, altă 
divizie română a fost retrasă de pe frontul din 
Ardeal, iar cele rămase au primit ordin să se ţină în 
defensivă, adică să nu mai atace, ci numai să se 
apere. În retragerea Armatei a II-a Române, 
duşmanul e înfrânt din nou la Bărcut-Moha, dar 
executând ordinul, Armata se retrage mai departe, 
spre marea uşurare a comandanţilor germani, care 
au fost destul de cinstiţi să mărturisească că nu 
forţa lor, ci retragerea ordonată a trupelor române i-
a scăpat de „pieirea, care îi ameninţa în urma 
biruinţei româneşti”.
          Şi înaintarea Armatei a IV-a de Nord a fost 
victorioasă. În luptele grele, cum a fost şi cea de la 
Praid-Sovata, unde românii au cucerit tranşee după 
tranşee cu baioneta, tăind reţele de sârmă rând pe 
rând, „sub ploaia de granate şi mitralii, duşmanul e 
respins. Dar şi la armata aceasta soseşte ordinul să 

înceteze ofensiva şi să se retragă, tot din cauza 
stărilor triste din Dobrogea”.
          Armata I-a Română a fost silită să se retragă 
în România Veche. Falkenhayn a pornit cu toată 
forţa împotriva Armatei a II-a Române spre 
Braşov, ca să o silească şi pe aceasta să părăsească 
Ardealul. Prima bătălie grea s-a dat la Şinca (jud. 
Făgăraş). Românii, inferior numeric şi cu artilerie 
puţină, s-au împotrivit cu încăpăţânare şi au 
pricinuit inamicului pierderi mari. Totuşi, în faţa 
artileriei inamice şi înconjuraţi din dreapta, sunt 
siliţi să se retragă din nou. Un ofiţer german a 
mărturisit că românii, „cu un avânt surprinzător, 
fără să le pese de pierderi, au atacat de trei ori dar 
toate tunurile germane, mari şi mici, şi-au grămădit 
focul lor asupra Românilor, aşa că aceştia au avut 
pierderi grozave”. Tot în lupta de la Şinca, 
germanii şi-au pătat cinstea ostăşească, omorând 
fără milă prizonieri români dezarmaţi, după cum 
tot Falkenhayn mărturisea că: „soldaţilor germani 
nu le place să facă mulţi prisonieri”.
          Comandantul Armatei a II-a Române voia să 
se retragă şi de la Braşov până pe culmile munţilor. 
A primit, însă, şi el un ordin nou să înceapă 
ofensiva împotriva armatei germano-austro-
ungare şi i s-au trimis şi trupe de întărire.
          Urmărind trupele române, inamicul a ajuns 
la râul Bârsa. Asalturile lui împotriva românilor au 
fost zadarnice. În ziua de 8 octombrie, lupta a 
început cu înverşunare pe Câmpia Bârsei, la Sân-
Petru. Soldaţilor români, obosiţi, au început să le 
sosească ajutoare de la trupele care au luptat pe 
frontul din Dobrogea. Aceste trupe veneau  rând pe 
rând, pe jos, de la Predeal, unde au sosit cu trenul. 
Cum sosea câte un grup, obosit şi nedormit de 
drum, intra în învălmăşeala luptei. Până la 
amiazăzi, inamicul a avut pierderi mari. În acest 
timp, comandantul german a strâns în dosul 
armatei sale un număr foarte mare de tunuri, aşa că 
lupta de la Sân-Petru nu s-a mai dat între infanteria 
germană şi cea română, ci între artileria germană şi 
infanteria română. Infanteria germană nu mai 
lupta, ci se odihnea, lăsând lupta în seama 
tunurilor. Românii nu s-au lăsat, ci au luptat mai 
departe cu toată ploaia de obuze de la tunurile 
germane. Iată ce a zis un german despre lupta 
aceasta: „Din rândurile tunurilor grele se varsă foc 
în rândurile române. Linia de atac se încurcă, se 
rupe, şovăe. Se retrag? Nu! Mitralierele împroaşcă 
de mii de ori moartea în şirurile lor, dar ei se adună, 
atacă din nou, îndrăzneţi, viteji. Bravo, Române! 
Germanul ştie să cinstească vitejia”.
          Mişcătoare şi înălţătoare de suflet a fost 
apărarea în tranşee, în care s-a aşezat o companie 
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de 168 de militari, cu mitralieră (regimentul 24 
Tecuci). Era şanţul căii ferate de lângă gara 
Bartolomeu, la capătul Braşovului. Germanii au 
încercat două zile să intre pe aici în Braşov, dar nu 
au putut. Trupele române care au fost în stânga 
tranşeei s-au retras. Cei 168 de militari nu au ştiut 
de aceasta, dar au aflat germanii. Tiptil, s-a 
apropiat dinspre stânga, în umbra nopţii, un grup 
de soldaţi cu mitraliere şi din faţă a venit un alt grup 
cu grenade. Românii nici nu au avut timp să se 
apere, căci în curând toţi cei 168 de militari au fost 
omorâţi. Aici a fost o nouă mişelie a germanilor, 
căci după legile războiului trebuia să-i ia 
prizonieri. Am constat însă care a fost opinia lui 
Falkenhayn despre prozonieri. În tranşeea aceasta, 
numită „a morţii”, este acum un cimitir de onoare, 

ale cărui cruci vestesc jertfa adusă pentru 
dezrobirea şi întregirea neamului. Românul care 
trece pe acolo îşi descoperă capul şi zice: 
„Dumnezeu să-i odihnească!”.
          Tehnica şi logistica militară germană a biruit 
vitejia ostaşilor români. Lucrul acesta trebuie ţinut 
minte pentru viitor, căci vitejia românului trebuie 
să fie împletită cu o tehnică şi logistică militară de 
mare calitate, precum şi hărnicia plugarului român 
trebuie însoţită de unelte şi maşini agricole bune. 
Lupta a fost zadarnică. Braşovul a căzut în mâna 
inamicului, Armatele a II-a şi a IV-a Română se 
retrag pe crestele munţilor. În Braşov şi în alte părţi 
începe arestarea, chiar spânzurarea românilor 
denunţaţi de saşi şi unguri. VA URMA.

Lăsăm în urma noastră o sută de ani 
De la Marea Unire ce n-a fost în van 
După multe dispute de-a lungul vremilor 
S-a decis unitatea de drept a românilor;

 Ardealul, Bucovina, Basarabia, Banatul 
 Oltenia, Dobrogea, Muntenia, tot hatul 
 S-a prin în horă mare la Alba Iulie 
 În prima zi de iarnă, - optşpe decembrie

E mare zi festivă, o zi de bucurie, 
Cu tricolor se-ncinge întreaga Românie 
Şi-i dăm răsunet Imnului sub falnic tricolor 
Pentru trecutul ţării şi-al nostru viitor;

 Azi ne cinstim EROII ce-n viaţă-au dăruit 
 Toată puterea, mintea pentr-un vis împlinit 
 Chiar Imnul aminteşte cu-onor numele lor 
 Căci au semnat cu fapte intoria românilor.

Dar mai sunt mulţi eroi, ştiuţi ori neştiuţi, 
Ce-au scris cu sânge gloria, rămaşi necunoscuţi 
Ţara-i cinsteşte la morminte cu cununi de flori 
C-un semn al crucii şi o rugă pentru iertarea lor.

 S-a rupt pământul ţării în vremi de vijelii 
 Desparţind fraţi de fraţi, de surori şi de fii 
 Şi-au trăit unii fără alţii ca nişte străini 
 Pe pământul sfârtecat şi râvnit de vecini.

LA	ANIVERSARE	
(1918	-	2018)

Prof.	Maria	Letai
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Contribuția	protopopului	Meletie	Răuțiu	
la	strângerea	de	fonduri	pentru	ridicarea	statuii	

lui	M.	Kogălniceanu	din	București.	(I)

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	Dr.	Viorel	CÂMPEAN

     n numărul de astăzi al revistei revenim 
asupra unei personalități a Sătmarului de 
altădată, Meletie Răuțiu, primul preot și protopop 
ortodox al Sătmarului, un om ale cărui viață, 
închinată slujirii aproapelui, și conduită ar putea 
servi de îndreptar pentru toți preoții și protopopii 
de astăzi care au cu totul alte preocupări, 
excepțiile fiind extrem de lăudabile. Astăzi, vom 
prezenta contribuția lui Răuțiu la adunarea 
fonduri pentru ridicarea unei statui lui M. 
Kogălniceanu.

Eforturile pentru realizarea unei statui 
pentru marele om politic și patriot român Mihail 
Kogălniceanu au început încă din anul 1935, 
când s-a constituit o asociație culturală numită 
„Fundația culturală Mihail Kogălniceanu”, 
având ca președinte de onoare pe marele istoric 
Nicolae Iorga, iar ca președinte pe G. G. 
Mironescu, fost președinte al Consiliului de 
Miniștri.  Între membrii Comitetului de 
conducere îi găsim pe cei mai reprezentativi 
exponenţi ai elitei interbelice, politicieni și  
oameni de cultură: Î.P.S.S. Nicodim, mitropolit al 
Moldovei și viitor patriarh al României, C. I. 
Brătianu, președintele Partidului Național 
Liberal, N. Titulescu, ministrul de externe al 
României, C. Angelescu, ministrul Instrucțiunii 
Publice,  Alexandru Donescu,  pr imarul 
municipiului București, Octavian Goga, membru 
la Academiei Române, fost ministru și viitor prim 
ministru, Mihail Sadoveanu, membru al 
Academiei Române și fost președinte al 
Senatului României, Dr. N. Lupu, fost ministru, 
Gheorghe I.  Brătianu, istoric, profesor 
universitar, I. Simionescu, geograf, profesor 
universitar, Pamfil Șeicaru, directorul ziarului 
„Curentul”, deputat, M. I. Kogălniceanu, nepot 
de fiu al marelui Kogălniceanu.

Pentru frumusețea textului, vom prezenta 
integral „Apelul către români”, pe care fundația 

l-a trimis în toată țara:
„Alături de contemporanii săi și mai 

presus de cei mai mulți dintre ei, Mihail 
Kogălniceanu a pus bazele Statului Român 
modern și a fost cel mai mare răspânditor de 
cultură din secolul său.

Se cuvine ca România întregită să-și 
aducă aminte de Mihail Kogâlniceanu. Aici în 
București, capitala României, trebue să se ridice 
un așezământ de cultură, demn de dânsul și de 
contribuția sa la cultura românească și să se 
perpetueze chipul lui Mihail Kogâlniceanu.

Adresăm un călduros apel poporului 
român de a găsi mijloacele necesare pentru 
dotarea Fundațiunii Culturale ce poartă numele 
său și pentru ridicarea unui monument lui Mihail 
Kogălniceanu.

Această fundațiune va avea menirea să 
publice o ediție completă a tuturor operelor lui 
Mihail Kogălniceanu, să adăpostească un muzeu 
și o bibliotecă publică.

Strângerea fondurilor se va face prin 
Banca Națională și sucursalele din provincie. 
Domnul Mihail I. Kogălniceanu, nepot de fiu al 
lui Mihail Kogălniceanu, a donat ca prim fond 
pentru înzestrarea muzeului și a bibliotecii 
fundațiunii, întreaga sa colecțiune compusă din 
obiecte ale ilustrului defunct, o colecțiune de 
documente vechi ale familiei Kogălniceanu și ale 
altor familii înrudite, acte publice, diplomatice, 
scrisori și întreaga sa bibliotecă de cărți vechi 
românești.

Avem credința că ori unde va bate o inimă 
românească, apelul nostru va găsi un răspuns 
generos, astfel că în curând monumentul lui 
Mihail Kogălniceanu să se ridice falnic în 
Capitala Țării, iar fudațiunea ce poartă numele 
său, să-și desfășoare activitatea, spre cea mai 
mare cinste a culturii române.” (urmează 
semnăturile și ștampila fundației)



Prof.	Carol	C.	KOKA

            n 10 septembrie, anul acesta, s-au împlinit 
146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, 
revoluționar pașoptist și simbol al luptei pentru 
afirmarea națională a românilor. Poarta istoriei s-
a deschis pentru el cu ocazia Revoluției române 
din 1848. Crescut în cultul tradiției revoluționare 
a lui Horea, el s-a declarat de la început pentru 
libertate națională și lichidarea șerbiei țăranilor. 
A luat, de asemenea, o atitudine fermă împotriva 
anexării Transilvaniei la Ungaria, demers hotărât 

1de Dieta nobiliară de la Cluj, la 29 mai 1848 .
      Atunci când autoritățile maghiare au răspuns 
prin teroare, recurgând la execuții, cum a fost 

2cazul în comuna Mihalț , fruntașii românilor au 
3hotărât să treacă la rezistența armată . De acord 

cu comandantul austriac, în Transilvania s-au 
creat 15 prefecturi românești și tot atâtea legiuni 
militare, cu un efectiv de 195.000 de oameni. 
Avram Iancu și-a asumat sarcina conducerii 

4Legiunii „Auraria Gemina” din Munții Apuseni . 
      Toate aceste hotărâri au fost luate la o nouă 
adunare de la Blaj, care s-a ținut în zilele de 14-28 

5septembrie 1848 . Prezent în fruntea a 6.000 de 
moți, Iancu a declarat: „Pretențiile noastre sunt 
sfinte, pe cât de sfântă e dreptatea. Noi suntem 
gata a le apăra cu orice preț”.
      În legătură cu colaborarea dintre români și 
comandamentul austriac, Avram Iancu a explicat 
că aceasta n-a fost determinată de vreo simpatie, 
ci de „nerecunoașterea naționalității, tiraniile și 
barbariile conservatorilor și aristocrației 
maghiare din Transilvania”. „…Poporul român 
adunat la Blaj la 16/4 până la 28/16 septembrie 
1848, a hotărât a primi arme și a forma gvardie 
națională pentru securanța publică, adică tot 
omul de la 17 ani până la 50 de ani e datoriu a avea 
o pușcă, sau dacă nu, o lance, sabie, pistole și alte 
arme, cum au avut mainainte nemeșii și cum au la 
15/3 martie sașii și toți supușii înălțatului 
împăratu” – sună un document intitulat „Spre 
cunoștință”, scris cu litere chirilice, aflat la 
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
       Timp de mai multe luni, în intervalul ianuarie 
– aprilie 1949, trupele guvernului maghiar au 
încercat în zadar să ocupe Munții Apuseni. Ei s-
au izbit de rezistența de fier a moților. Nici 

încercările din cursul lunilor mai-iulie nu au avut 
sorți de izbândă. Demn de remarcat este faptul că, 
în lupta de la Fântânele, din 6 iulie, au participat 
și femeile moților sub conducerea Pelaghiei 

6Roșu .
      Marele revoluționar Nicolae Bălcescu a 
încercat să obțină o colaborare româno - 
maghiară, bazată pe recunoașterea drepturilor 
naționale ale românilor. Reconcilierea româno – 
maghiară s-a concretizat doar atunci când trupele 

7țariste pătrundeau în Transilvania . La 2-14 iulie, 
s-a semnat la Seghedin „Proiectul de pacificare”. 
Astfel, se recunoaște dreptul românilor de a-și 
fo los i  propr ia  l imbă în  adminis t ra ț ie , 
independența Bisericii Ortodoxe, prezența 
românilor în administrația de stat. Nicolae 
Bălcescu a obținut și o neutralitate a lui Avram 
Iancu în timpul luptelor din Transilvania. Toate 
acestea au intervenit mult prea târziu. La 13 

8  august, armata maghiară a capitulat la Șiria , iar 
legiunile românești au fost dizolvate.
      În locul drepturilor promise, împăratul Franz 
Iosif I a oferit unora dintre conducătorii români, 
printre care și lui Avram Iancu, câteva decorații. 
Avram Iancu a refuzat decorația spunând că: 
„mai întâi să se decoreze națiunea”, prin 
satisfacerea revendicărilor ei.
      În vara anului 1852, când Franz Iosif I a 
vizitat Transilvania, Avram Iancu a refuzat să se 
întâlnească cu împăratul. Se zice că el însuși a 
doborât la pământ și călcat în picioare pajura 
imperială fixată pe frontispiciul primăriei de la 

9Câmpeni. Alexandru Papiu Ilarian  scoate în 
evidență faptul că Iancu a refuzat, după revoluție, 
orice decorație, funcție sau bani. Pentru el contau 
doar drepturile poporului său. „Îmbie-l împăratul 
cu cruci de aur, cu bani mulți, cu dregătorii mari; 
dânsul nu vru să primească nici una, nici alta, ci 
zise – Împărate dă mai întâi muntenilor pădurile 
ce le apără ei…”.
      Avram Iancu este omul legendar, mistificat, 
care a intrat demult și pentru totdeauna în 
conștiința poporului român. Evenimentele 
istorice din 1848-1849 din Transilvania nu pot fi 
înțelese în întreaga lor semnificație fără Avram 
Iancu. „Frumoasă la chip și curată la suflet, 
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măreață la faptă și dreaptă la cugetare”, scrie 
istoricul Ștefan Pascu. A fost ridicat de popor pe 
piedestalul de ,Crai al Munților”, în virtutea 
calităților sale incontestabile de conducător.
      Istoricul american Keith Hitchins, a afirmat 
că: „Avram Iancu a aparținut generației europene 
de la 1848… el a crezut în forța ideilor, mai ales a 
acelor idei exprimate în lozinca tuturor 
revoluționarilor – libertate – egalitate – 
fraternitate… Iancu a împărtășit de asemenea 
spiritul romantic sau eroic al epocii sale”. El 
rămâne pecetluit în conștiința poporului ca un 
geniu al binelui aflat în slujba celor mulți. „Un 
spirit superior, celest, care acționează după legile 
naturii, după natura sa, în slujba oamenilor”, 
spunea marele filosof I. G. Herder despre 

10asemenea oameni . 
      La rândul său, fostul coleg de facultate, Iosif 

11Șterca Șuluțiu , care i-a scris bibliografia, 
notează: „Era un student eminent cu exteriorul 
plăcut, blondin, modest, cu inima deschisă, 
sincer și cu caracter, avea mult temperament, dar 
era foarte talentat față de alte națiuni și 
confesiuni, apoi ținea mult la parola cuvântului 
dat”.
      Eroul moare la 10 septembrie 1872. În 
testamentul său, încredințat bunului său prieten 
Ilie Măcelariu stătea scris: „unicul dor al vieții 
mele e să-mi văd națiunea mea fericită pentru 
care am lucrat până acum… voiesc așadar și 
hotărât dispun ca, după moartea mea, toată 
averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă 
în folosul națiunii, pentru ajutor la înființarea 
unei Academii de Drepturi, tare crezând că 
luptătorii cu arma legii vor putea scoate 

12drepturile națiunii mele” .
      La înmormântarea eroului, care a avut loc la 
13 septembrie 1872, au fost prezenți mii de 
țărani. Treizeci și șase de preoți, în frunte cu 
protopopii Mihălțeanu și Balint, au oficiat 
serviciul religios. În cuvântul său, avocatul 
George Secula a spus că Avram Iancu a fost și 
trebuie considerat „martirul național” al 
românilor. Ziarele „Federațiunea” și „Românul” 
scriau că „nu este plai, nu este munte, unde să nu 
fie străbătut numele acestui curat român, mare 
erau și nefalsificat descendent al lui Mihai și 
Horea. Nu este inimă necoruptă română care, la 
amintirea acestui stejar ardelean, să nu-și ridice 
cu fală capul câtre cer, să nu fie mândru de 
originea și neamul său și să nu-și umple pieptul 
cu curaj și tărie, cu zel și abnegație pentru 
crâncena dar dulcea luptă de existență, libertate și 

”13patrie română .
14      George Barițiu  nota că, deși mort pentru sine 

și pentru societate, Avram Iancu „viețuia în 
spiritele lui, zelul și onoarea lui pentru națiune 
…el va viețui în memoria noastră și a tuturor 
generațiilor câte ne vor succeda nouă”. „L-au 
așezat în mormânt la Țebea, în brațele de bunic 
ale gorunului lui Horea – scrie Alexandru 

14 Hodoș - ca un simbol al unei rubedenii de simțire 
și ca un semn de nădejde pentru ziua de mâine. 
Zeci de mii de țărani în haine albe au venit să-l 
petreacă la locul de veșnică odihnă pe generalul 
lor. Făclii de veghe s-au aprins în jurul lui, și 
culmile au rămas să-l străjuiască, până la judecata 

15cea mare a dreptății învierii din morți” . 
      Atunci când, în anul 1894, s-a desemnat un 
comitet care a lansat chemarea pentru ridicarea 

16unui monument lui Avram Iancu, Vasile Fodor , 
vorbind despre bărbații mari ai neamului 
românesc spunea: „Sus, ca un colos între ceilalți, 
se ridică figura măreață a lui Avram Iancu, model 
al libertății, al iubirii de neam, și de moșia 
străbună”. Din inițiativa fostului tribun Vasile 
Fodor, s-a lansat ideea ca în fiecare an tinerii să 
facă pelerinaje la mormântul lui Avram Iancu, la 
aniversarea morții sale sau la 3/15 mai, ca să se 
păstreze faptele mari, din generație în generație”. 
      La cumpăna dintre două secole, în noaptea de 
31 decembrie 1899, trei studenți clujeni, Ioan 
Suciu, George Novacovici și Coriolan Șter, 
înfruntând prigoana regimului dualist, au depus 
pe mormântul marelui revoluționar o cunună cu 
lauri cu o placă lată în tricolor românesc având 
inscripția: „Tinerimea română, lui Avram Iancu. 
Dormi în pace, noi veghem”. Câțiva ani mai 
târziu, în 1904, compozitorul Ion Vidu a pregătit 
pentru o interpretare corală „Marșul lui Iancu”, 
care a fost distribuit și pe foi volante.
      Într-un articol comemorativ scris după 

17 desăvârșirea unității naționale, Vasile Goldiș
scria: ,,Tu, Iancule și moții tăi, ați trăit și ați murit 
pentru dreptate și libertate. Idealul acesta rămâne 
la temelia vieții noastre naționale. Pentru 
izbândirea și desăvârșirea acestui ideal vor trăi și 
vor muri generațiile care te urmează. Ci tu dormi 
liniștit, Iancule, acolo, la pragul bisericuței din 
Țebea, la umbra gorunului lui Horea, geniul tău 
veghează deasupra nației române”.
      Chiar și după revoluție, poporul român nu și-a 
pierdut optimismul. În poezia „Mormântul lui 
Iancu”, în care, după ce e blamată acțiunea 
autorităților de a-i împiedica pe români să ridice 
la Țebea un monument în amintirea Iancului, se 
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Note

consemnează: ,,Dormi etern în pace/ eroule mare/ 
Căci veni-va vremea/ Ziua sfântă-n care/ O Dacie 
nouă. Iar să ridicăm”.
      Avram Iancu va fi prezent mereu în conștiința 
poporului. Conștiința istorică a poporului român 

și-l va păstra pe mai departe evocându-l ca pe 
unul din fiii săi cei mai de seamă. Așa cum scrie 
Liviu Rebreanu, „Avram Iancu a fost și totdeauna 
va fi în actualitate, regele munților, căpitanul 
moților, mândria ardelenilor”.

Statuia lui Avram Iancu - Carei
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150	de	ani	de	la	nașterea	
părintelui	Dumitru	Cionca	

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
Drd.	Marta	CORDEA

            nul dintre oamenii de seamă pe care i-a dat 
localitatea Bârsău de Jos (jud. Satu Mare) a fost 
preotul greco-catolic Dumitru (în numeroase 
documente prenumele apare sub forma 
Demetriu) Cionca, de la a cărui naștere s-au 
împlinit în această toamnă 150 de ani. Se poate 
spune că el şi-a contopit viaţa cu localitatea 
natală, deoarece a slujit în această parohie vreme 
de mai bine de trei decenii. În istoriografia 
sătmăreană, personalitatea sa a fost scoasă în 
evidență prin preocupările sale pentru culegerea 
de folclor, dar și pentru activitatea în parohia 

1greco-catolică Bârsău de Jos . Mai nou, prin grija 
profesorului Augustin Jurge, au văzut lumina 
tiparului trei lucrări monografice dedicate 
comunei Bârsău, citate de altfel și în studiul 
nostru.

Dumitru Cionca s-a născut în 7 noiembrie 
1868, la Bârsău de Jos, în familia învăţătorului 
Longin Cionca şi a Iulianei Gâz (n. 1848, Săbişa – 

2m. 1910, Bârsău de Jos ). În aceeaşi familie s-au 
mai născut fiul Victor (n. 1865-m. 1943) şi fiica 

3Ludovica, căsătorită cu învățătorul Paul Micle .
Numele de familie Cionca este unul 

dintre cele mai vechi la Bârsău de Jos. De altfel, 
încă în jurul anului 1790 avem ştire de un paroh 
greco-catolic și mare proprietar în această 
localitate pe nume Todor Cionca (Csonka), alte 
familii nemeşeşti în localitate fiind Codran 

 4(Kodrán) şi Someşan (Szamosan) . Cât priveşte 
numele Cionca, ar mai fi de amintit, păstrându-ne 
în zonă, faptul că, paroh între anii 1836-1879 la 
Bârsău de Sus a fost preotul Daniel Vultur (1813-
1879), care era căsătorit cu Maria Cionca, fiica 
parohului Todor Cionca. Această afirmație o fac 
doi fii ai satului, în una din cele trei lucrări 

monografice dedicate comunei Bârsău. Tot 
aceștia afirmă că Dumitru ar fi fost nepotul lui 

5Teodor Cionca , lucru plauzibil, preoții 
trimițându-și în general copiii la preoție sau la 
dăscălie. Dumitru Cionca făcea parte dintr-o 
familie bogată, cu proprietăți întinse în zonă, de-a 
lungul anilor el făcând parte din comitetele de 
conducere ale Băncii „Seineana” din Seini sau 
fiind „partoș” la arendarea fabricii de sticlărie din 

6Poiana Codrului .
Clasele primare le-a efectuat, sub 

îndrumarea tatălui său, la școala confesională din 
satul de baștină. Apoi, a studiat la școala trivială 
din Băsești, una din cele 18 (reduse după aceea la 
12) școli întemeiate printr-un rescript al 
împăratului Iosif al II-lea, cu un program de 
studii mai vast decât cel din școlile confesionale. 
A fost recomandat la preoție, alături de colegul 
său Teodor Bara din Bârsău de Sus, de către 

7protopopul Periceiului, Grigore Pop . 
Din clasa III-a gimnazială până la 

terminarea ciclului liceal îl găsim ca elev la 
Liceul Catolic Regesc din Satu Mare. A fost coleg 
în primul an cu viitorul preot greco-catolic Pamfil 
Vălean şi cu viitorul inginer Gabriel Pop-

8Lemeni . Apoi, în clasa IV-a şi a V-a, a fost coleg 
9cu Antoniu Băliban și Gabriel Pop-Lemeni . 

Dumitru Cionca rămâne însă şi următorii doi ani 
10şcolari să studieze la Satu Mare . În ultimul an de 

liceu, printre colegii lui s-a numărat și Kupár 
11Rezső , o personalitate cu origine românească, 

cu o biografie tumultoasă, ultimii ani din viață 
funcționând ca profesor la „școalele Beiușului”, 
unde îl găsim sub numele de Radu Cuparu sau 

12Radu Gedeon . 
De notat că în anii cât Dumitru Cionca a 

studiat la Satu Mare, profesor de limba și 
literatura română și de religie greco-catolică la 
vechea instituție școlară a fost dr. Vasile Lucaciu.
În clasa a III-a și a IV-a diriginte i-a fost 
profesorul Sarmaságh Géza, iar în clasa a VII-a 
Ratkovszky Pál.

Dumitru Cionca a urmat după aceea 
cursurile Seminarului Teologic din Gherla, 

U
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absolvind în 1890; i-a avut colegi de generaţie pe 
alţi preoţi greco-catolici care i-au îndrumat 
spiritual pe credincioşii sătmăreni ori sălăjeni din 
alte parohii: Antoniu Băliban (Acâş, Băseşti, 

 13Unimăt) , Laurenţiu Bran (Someş-Săplac, azi 
Aluniş, jud. Sălaj, primul traducător al lui Mihai 
Eminescu în limba maghiară), Dumitru Cupşa 

 14(Giorocuta) , ş� aceşt�a cu preocupăr� l�terare, 
�stor�ograf�ce sau de culegere a folclorului. 

S-a căsătorit în 23 octombrie 1892 la 
Bârsău de Sus cu Aurelia Oşian, fiica notarului 
din localitatea vecină cu Bârsău de Jos (ambele 
componente astăzi ale comunei Bârsău), Ioan 
Oşian şi a Mariei Bancoş. Au fost cununaţi de 
către părintele Constantin Lucaciu, care tocmai 
atunci şi-a început slujirea la Iojib, în calitate de 
martor figurând avocatul de la Şomcuta Mare, D. 

15Papolczy . A fost hirotonit în 1893. 
Revenind la studiile de teologie, 

consemnăm faptul că Dumitru Cionca a făcut 
parte din Societatea de lectură a teologilor uniţi 
din Gherla, „Alexi-Şincaiana”. S-a numărat 
printre redactorii revistei manuscrise „Steaua 
mării”, o publicaţie manuscrisă fondată în 1868; 
în 1887, redactorii revistei erau: Ioan Chiş, 
Simeon Szabo, Ioan Vereş, Dumitru Cionca, 
Laurenţiu Bran, Iuliu Moldovan, Vasile Pop şi 
Vasile Vaida, preşedinte al societăţii care patrona 
revista fiind Emil Bran, iar vicepreşedinte Ioan 

16Chiş . În această publicaţie, poeziile populare 
17ocupau un loc de cinste . Pe vremea cât a fost 

student la seminar, semnătura lui Dumitru Cionca 
o găsim în calitate de autor al unor culegeri de 

18folclor din Bârsău de Jos . Remarcăm printre 
culegătorii de folclor şi pe preoţii sălăjeni Emil şi 
Laurenţiu Bran (înrudiţi cu vrednicul de 
pomenire Petru Bran), dar şi pe un alt preot greco-
catolic originar din părţile noastre, Ioan 

19Şavaniu . Se pare că Dumitru Cionca a avut 
preocupări de culegere a creaţiilor folclorice încă 

20de pe vremea când era elev . Şt�m, de asemenea, 

că a tradus în pag�n�le menţ�onate� rev�ste „novela 
21franceză” Caractere nobile . De asemenea, a 

cules pentru această revistă cântece de dor şi 
satirice. 

Prima parohie în care a funcționat a fost 
Poptelec, districtul Bred, o parohie destul de 
mare, în care, spre exemplu, în 1898 vieţuiau 875 

22de suflete greco-catolice . 
În iunie 1898 a trecut la veşnicie parohul 

23slujitor din Bârsău de Jos, pr. Ioan Simeon . 
Astfel, din iulie 1899, cariera preoţească a 
părintelui Dumitru Cionca a fost strâns legată de 
parohia Bârsău de Jos, unde a slujit până în 1933, 
când, în fapt, a trecut în pensie. Parohia natală era 
cam de acelaşi rang cu Poptelecul, în 1898 

24numărând 835 de credincioşi greco-catolici . 
Pentru că parohia era dintre cele mai sărace, 
Ministerul Cultelor a acordat între anii 1906-1907 
un ajutor de stat de câte 250 de coroane, iar în 
1908 un ajutor în sumă de 436,59 coroane. 

În anul 1900 s-au finalizat lucrările la 
turnul bisericii; lăcașul a fost consacrat în anul 
1908 cu hramul vechii biserici, „Sfinții 

 25Arhangheli Mihail și Gavriil” .
A fost tot timpul sprijinitorul dascălilor 

satului, pentru bunul mers al școlii confesionale 
26din Bârsău de Jos . Deţinea titlul de protopop 

onorar încă din 1922, având în 1932 şi funcţia de 
asesor al districtului Silvania.

 La Bârsău de Jos au văzut lumina zilei 
copiii: Aurelia (1899, decedată la vârsta de 6 ani), 
Veturia-Maria (1901, căsătorită cu pr. Dumitru 
Hălmăgian), Demetriu Teofil (1904-1965, 
absolvent de Drept), Octavian (1906-1926), 
Aurelia (1909). Decesele celor doi copii morți în 
floarea vârstei au adus multă tristețe în familia 
Cionca.

 Deosebit de activ pe tărâm naţional, a 
activat în rândurile „Astrei”, în cadrul 

27despărţământului Şimleu . Îl găsim încă din anul 
1895 ca membru ajutător, pentru ca în 1908 să fie 

28în lista membrilor ordinari . După 1 Decembrie 
1918, figurează printre membri pe viaţă ai 

29Asociaţiunii . În 1906 se număra printre cei 68 de 
membri români ai comitetului jurisdicțional al 
comitatului Sălaj, în categoria celor 43 de membri 

30aleși .
Pe plan politic, în jurul anului 1906, a fost 

unul dintre aprigii sprijinitori ai candidaturii la 
alegeri a lui George Pop de Băseşti, alături de 
avocatul Andrei Cosma ori de fostul coleg de 
seminar, pr. Antoniu Băliban, pe atunci paroh la 
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Băseşti şi secretar personal al ilustrului patriot din 
31localitate .

Mai multe informaţii despre implicarea 
părintelui Cionca în sprijinirea candidatului 
român la alegeri avem din anul 1910. De această 
dată candidat în circumscripţia electorală căreia îi 
aparţinea, Bârsău de Jos, a fost dr. Ioan Erdelyi. 
Dintr-un raport al plutonierului de jandarmi 
Székely, referitor la turneul electoral al 
„reprezentantului naţional român”, aflăm că la 
Bârsău de Jos „preotul Dumitru Cionca a 
atenţionat poporul cu toba în dimineaţa zilei de 19 
ca să aibă grijă şi să fie acasă, deoarece vine 
candidatul care este din sîngele lor şi să nu se 
teamă de nimic, deoarece acum şi aşa este sigură 
victoria drapelului nostru, deoarece şi capul 
admin i s t r a ţ i e i  p r im-pre to ru l  V lad imi r 
Nikolajevics este de partea lui şi el vine cu alaiul 
[candidatului], iar cînd s-a văzut alaiul că se 
apropie a tras clopotele în turnul bisericii greco-
catolice, apoi înainte de a fi sosit candidatul a ţinut 
o cuvântare poporului adunat, deci în lipsa 
reprezentantului administraţiei, cu privire la care 
s-a întocmit raport pretorului din Cehu-Silvaniei. 
În prezent, în toate comunele, poporul este încă 

 32liniştit” .
Aceasta era implicarea naţională a 

părintelui Cionca. În tradiţia satului a rămas însă, 
pe lângă faptul că avea o proprietate întinsă chiar 
şi la Fărcaşa (azi în jud. Maramureş), „acţionar la 
Banca Naţională din Seini şi părtaş la arendarea 
mai târziu a fabricii de sticlărie din Poiana 
Codrului”. Mai interesant este faptul că în 1903, 
cu ocazia unei mari adunări a Partidului Social 
Democrat, care s-a desfăşurat la Ariniş, localnicul 
Ioan Bran (n. în 1877) „e chemat la Dumitru 
Cionca – preot şi moşier din sat – ş� pălmu�t pentru 

 33aderenţa sa la �de�le soc�al-democrat�ce” . 
Privind astăzi retrospectiv atitudinea naţională a 
preotului, dar organic anti-stângistă, descoperim 
atitudinea emblematică a poporului român, 
ilustrat în acest caz de un reprezentant al elitei 
româneşti din Sătmar la începutul secolului al 
XX-lea.

 În 23 noiembrie 1918 a fost ales 
preşedinte al Comitetului Național Român local; 
din organizaţie făceau parte 21 de membri, dintre 

34care 3 erau intelectuali , preşedintele – paroh şi 
fiii săi, Ionel şi Emil, acesta din urmă şi notar al 
şedinţei. În aceeaşi zi, 23 noiembrie 1918, a fost 
organizată şi Garda naţională română, în a cărui 
componenţă au intrat 40 de bărbaţi din localitate, 

35în frunte fiind instalat fiul Emil, sublocotenent . 

Garda avea comanda în limba română şi purta pe 
chipiu insigna tricolorului român. „După aceste 
constituiri, în frunte cu prezidentul adunării, 
Consiliului Naţional Român, Garda naţională 
Română şi toţi românii adunaţi au depus 
jurămîntul de credinţă cu textul următor: <<Eu jor 
credinţă şi alipire cătră Sfatul Român şi că 
totdeuna voi asculta şi numai poruncile 
Consiliului Naţional Român – Dumnezeu aşa să-

36mi ajute>>” . Despre evenimentele din acel 
frumos sfârșit de an 1918 și sângeroasele zile din 

37începutul anului 1919 am mai scris , textul întreg 
al prețiosului document fiind de altfel publicat în 

38alte lucrări .

În general, la Marea Adunare Națională de 
la Alba-Iulia au fost trimiși protopopii locurilor. În 
protopopiatul Băsești, de care aparținea și parohia 

39Bârsău de Jos, credenționalul  i-a fost înmânat 
părintelui Dumitru Cionca de către protopopul 

4 0Alexiu Varna .  Este interesant  că acel 
credențional era tipizat (textul cu litere aldine). 
Redăm în continuare acest text, păstrând 
ortografia epocii:

„Credențional

Subsemnatul  plenipotențiez pe dl. 
Demetriu Cionca, paroh în Bârsăul de Jos ca 
delegat în Marea Adunare Națională Română, ce 
se va convoca în acest an, și în alte Mari Adunări 
Naționale Române, cari eventual se vor mai ținea 
în decursul anului următor să mă substitueze pre 
subscrisul care din cauza bătrânețelor nu pociu fi 
de față.

Dat în Asuajul de Sus în 28 Noiembrie 
anul 1918.
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Pentru [conformitate]
Alexiu Varna, protopop gr. cat. al 

tract[ului] Băseștilor”.
Părintele Cionca a mai avut doi băieţi, cel 

puţin, Longin şi Emil, probabil născuţi în primii 
ani de slujire ai părintelui lor, deci în perioada 
trăită la Poptelec. Amândoi au avut de suferit în 
sângeroasa iarnă-primăvară a anului 1919, Emil 
fiind ucis cu sălbăticie de secuii bolşevici ai lui 
Kun Béla. Dar, să precizăm şi împrejurările. 

Suntem în primăvara anului 1919. 
Bârsăul se află la o limită de armate. În comuna 
Fărcaşa, aflată la doar 5 km depărtare, staţionau 
trupele româneşti eliberatoare. Ostilităţile au 
început chiar în Săptămâna Mare a anului 1919. 
Au fost făcuţi mai mulţi prizonieri în Joia Mare, 
deţinuţi cu toţii în sălile şcolii primare. Emil 
Cionca, dascăl în sat şi sublocotenent în rezervă, 
împreună cu fratele său Longin (funcţionar de 
bancă), sunt luaţi prizonieri chiar din casa 
părintească „aflată pre partea de sat numită 
<<Pustă>>.[...] Dumitru Cionca – preotul – este 
şi el prins în timp ce se refugia spre moşia lui din 

 41Fărcaşa” . Un ordin de retragere primit de forţele 
de ocupaţie, cauzat de ofensiva trupelor române, 
a prilejuit fuga de sub escortă a câtorva prizonieri, 
în preajma pârâului Bârsărel. Fraţii Cionca sunt 
duşi spre Pomi, de unde fratele mai mare, 
Longhin, reuşeşte să evadeze „dezbrăcat şi 
desculţ, înşelând vigilenţa santinelei şi aleargă 10 
km pe drumul spre Ardusat – unde face legătura 
cu f rontul  românesc.  Spre  zor i i  z i le i , 
sublocotenentul voluntar al armatei române – 
Emil Cionca – comandantul Gărzii naţionale din 
comuna Bârsău şi unul din reprezentanţii 
bârsăuanilor pe Câmpia Libertăţii din Alba Iulia 
la Marea Unire din 1918, cu numai cinci luni 
înainte, este executat alături de alţi bravi români 

 42pe ţărmul râului Someş” . Detalii cunoaştem şi 
despre părintele său, pr. Dumitru Cionca, legat cu 
frânghia şi transportat spre Satu Mare, eliberat 
însă de o persoană influentă care îl cunoştea 

43foarte bine . După cum deja am precizat, 
părintele Dumitru Cionca a slujit cu credincioşie 
la Bârsău de Jos până în 1933, când a fost înlocuit 
întru slujire de către pr. Simeon Pop. Succesorul 
lui, de asemenea fidel păstor sufletesc al 
bârsăuanilor până în 1965, era ginerele fratelui 
său, Victor Cionca. Astfel, cei doi parohi au 
adunat împreună peste şase decenii de admirabilă 

44slujire a credincioşilor din Bârsău de Jos . 
Despre părintele Cionca se ştiu astăzi 

puţine lucruri în Bârsău de Jos, dar despre 

ginerele şi succesorul său, mai apropiat în timp de 
noi – cei de astăzi, venerabilii bârsăuani vorbesc 
şi astăzi cu frumoase cuvinte. În 1938, părintele 
Cionca era casier al administraţiei capitulare, 
asesor la Serviciul de conturi diecezan şi asesor 

45consistorial al Episcopiei Maramureşului . 
Deţinea şi titlul de arhidiacon onorar, funcţii care 
demonstrează preţuirea de care se bucura din 
partea consistoriului şi a ierarhului locului, 
vrednicul de amintire episcop Alexandru Rusu.

Activitatea lui pe plan cultural și 
angrenarea sa în lupta pentru emanciparea 
națională ne fac să credem că a fost un îndrăgostit 
de cărți, aceste izvoare de înțelepciune. Unul 
dintre puținele volume rămase de la el este şi 

46Gramatica limbei române. Partea II . Sintetică a 
47lui Timotei Cipariu , carte apărută cu „spesele 

Societăţii Academice Române” la Bucureşti, în 
anul 1877. la Tipografia lui S. Filtsch (W. Krafft) 
din Sibiu („în Sabiniu”). Cele 354 de pagini sunt 
învelite într-o copertă din carton marmorat. iar 
cotorul este din pânză. 

Pe pagina de titlu apare o însemnare, de 
fap t  o  in formaţ ie  l a  t i t lu ,  apar ţ inând 
proprietarului cărţii:  „1877 etimologică Dimitrie 
Cionca [mp.]”. 

Considerăm binevenită aici o scurtă 
prezentare a acestui volum semnat de Timotei 
Cipariu, cunoscut ca „părintele filologiei 
române”. Primele pagini (pp. III-IV) sunt alocate 
Prefeţei (Prefatiune), semnată de autor 
(„Autoriulu”): „In locu de prefatiune lasàmu se 
urmeze aci Program'a Societatei Acad. Romane, 
dupa carea s'a lucratu acesta parte a' Gramatecei”, 
urmează apoi Programa – cu ceea ce trebuie să 
cuprindă „sintactica” gramaticii române, după 
Analele Soc. Acad. Rom. T. 

Volumul este prevăzut şi cu un motto 
aparţinând poetului exilat la Tomis, Publius 
Ovidius Naso, el apărând pe pagina 1 a textului: 
„Litera sermonis fia ministra mei. Ovidius” 
(Literele limbii să devină ajutorul meu). 

 Prezenţa acestui volum în biblioteca lui 
Dumitru Cionca atestă preocuparea sa stăruitoare 
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pentru însuşirea moştenirii lingvistice româneşti, 
pentru aprofundarea limbii materne – fapt care 
este oglindit în preocupările sale viitoare în 
domeniul folcloristicii, dar şi apartenenţa sa 
ulterioară la Societatea „Astra”. Nu putem şti 
când i-a parvenit această gramatică, dar, pe baza 
autografului de pe pagina de titlu, putem afirma 
că acest lucru s-a întâmplat la o vârstă adultă şi nu 
în anii copilăriei (în momentul apariţiei 
volumului, Dumitru Cionca avea 9-10 ani). 

Printre volumele pe care am găsit ex-
librisul manuscris al lui Dumitru Cionca se 
numără publicația intitulată Hazánk. 

De-a lungul timpului, în Ungaria au 
apărut mai multe periodice cu acest titlu. 
Publicaţia pe care o deţinea Dumitru Cionca 
poartă subtitlul „Történelmi közlöny” (Gazetă 
istorică) şi şi-a început apariţia în ianuarie 1884. 
cu o periodicitate lunară. Îşi propunea să trateze 
evenimente începând cu Pacea de la Satu Mare 

48din 1711 şi terminând cu cele din anul 1867 , 
fiind cunoscută pentru valoroasele articole 
istorice şi amintirile referitoare mai cu seamă la 

49evenimentele din 1848-1849 . Ş�-a încetat 
apar�ţ�a în ma� 1889, apărând până atunc� 11 

 50volume (55 ca�ete lunare) . Fondatorul, 
51redactorul şi editorul revistei a fost Abafi Lajos  

(pe numele de familie Aigner), pe atunci editor şi 
comerciant de cărţi în Budapesta. În primul an de 
apariţie, publicaţia Hazánk a fost redactată de 
fondatorul ei, împreună cu jurnalistul Szokoly 

52Viktor . Prin urmare, Dumitru Cionca şi-a 
achiziţionat gazeta încă de la apariţia ei, aceasta 
dovedind preocupările sale de cunoaștere a 
istoriei.

Părintele Dumitru 
Cionca a trecut la cele 
veşnice  în  1946,  f i ind 
înmormântat la Baia Mare, 
î n  c i m i t i r u l  d e  l â n g ă 
catedrala greco-catolică. 
Activitatea sa pe toate 
fronturi le  vieț i i  a  fost 
exemplară, noile generații de 
i n t e l e c t u a l i  d i n  s a t u l 
r o m â n e s c  a v â n d  î n 
personalitatea lui un model 
demn de urmat.
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Cronicarul	Ioan	Pușcariu
(1824	–	1911)

Prof.	Ioan	CORNEANU
Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

        oan Pușcariu s-a născut la 10 octombrie 1824, 
în localitatea transilvană Sohodolul Branului și a 
trecut în eternitate la 24 decembrie 1911, la Bran, 
Comitatul Făgărașului, județul Brașov.
   
    

Ioan Pușcariu (1824-1911) 
 
` În întreaga sa activitate s-a remarcat ca un 
prestigios istoric și scriitor român, a fost membru 
al Academiei Române.
 În cronica „Despre atitudinea Românilor 
din Ardeal față de Dieta din Cluj din 1865”, se 
referă la marile dezamăgiri privind pierderea 
condițiilor de dreptate națională și socială din 
Ungaria și apoi din Austro-Ungaria:
 <<Cea dintâi datorie, pe care au simțit-o 
cei 30 de deputați și regaliști români, după ce au 
ajuns la Cluj, a fost de a se întruni în Conferința 
Națională pentru a avea un punct comun față de 
Dieta din Cluj.
 Această Conferință s-a constituit după 
modelul  uzi tat  sub președinț ia  ambilor 
mitropoliți, ortodox și greco-catolic. Înainte de 
toate au expediat telegrame către toți regaliștii 
Români, care nu s-au prezentat la Cluj să 
contribuie prin votul lor la consultările și deciziile 
Conferinței. Tare se dorea prezența președintelui 
Popp de la Viena și a lui George Barițiu, care se 
afla atunci la fabrica lui de hârtie din Zărnești. 

Ambii au anunțat prin telegrame că vor fi solidari 
cu hotărârile Conferinței conduse de ambii 
mitropoliți și că vor sosi și ei la Cluj.
 Prin aceste răspunsuri telegrafice, 
Conferința Națională a Românilor din Ardeal, 
suferea de anumite discordii cu privire la 
convocarea acestui Forum Românesc.
 Văzând că mai toată elita „inteligenței” 
adunată la Cluj, poate reprezenta chiar și un 
„Congres Național” și să se adreseze Majestății 
Sale din 9 Decembrie 1865, pe care în afară de 
Hossu, care avea cu totul alte vederi, ea a fost 
semnată de toți ceilalți 29 de inși, apoi a fost 
predată lui Șaguna, ca să o prezinte în Dieta de la 
Cluj.
 Dieta de la Cluj a fost prezidată de baronul 
Kemény Ferencz, fostul Cancelar din 1861, însă el 
nu mai era acela ce era atunci, adică omul cel 
conservativ, care ar mai fi dorit oarecare 
„Autonomie a Ardealului” pe baza recunoașterii a 
patru națiuni politice: unguri, sași, secui și români, 
cum s-a hotărât în Dieta de la Sibiu. Acum el 
propaga ideea conservatorilor unguri pentru 
contopirea totală a Ardealului cu Ungaria. La 
Sibiu s-a recunoscut existența a trei limbi: 
ungurească, nemțească și românească.
 Prima propunere din partea Ungurilor a 
fost făcută de deputatul ungur Zeik, ca să se facă 
intervenția către Majestatea Sa, o adresă prin care 
după legile din 1848 Ardealul e unit cu Ungaria și 
de aceea, această Dietă de la Cluj, nu poate fi 
competentă să revizuiască legile de unire, 
Majestatea Sa să se îndure a chema pe 
reprezentanții Ardealului la Dieta din Pesta, unde 
apoi să se ia în considerare drepturile celorlalte 
naționalități. La această propunere se alăturară și 
șase deputați sași, cu adaosul ca să se garanteze 
integritatea pământului săsesc, cu toate 
privilegiile lor, apoi deputatul român Hossu cu 
adaosul de cerere, ca Majestatea Sa să primească 
și titlul de „Mare Duce al Românilor” și să se 
recunoască Națiunea Română ca națiune politică 
și egal îndreptățită a limbii române, să se extindă 
Legea Electorală a Ungariei și pentru Ardeal.
 A doua propunere a fost făcută de Șaguna 
și susținută de 29 deputați români, în care Românii 

I
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declară, că nefiind „Dieta din Cluj competentă” 
pentru revizuirea vreunei legi să se sancționeze 
Legea Electorală și pe baza aceleia să se convoace 
„O Dietă Nouă” ardelenească pe baza Diplomei 
din 20 octombrie 1860.
 A treia propunere a fost a sașilor făcută de 
Ranicher și semnată de 25 de deputați și 3 regaliști 
sași (ceilalți regaliști sași nedând nici un semn de 
viață, au dispărut între regaliștii unguri sau au 
absentat). În această propunere, majoritatea 
sașilor neputând recunoaște valabilitatea legilor 
de Unire a Ardealului cu Ungaria în 1848, prin 
urmare și mai cu seamă în urma Rescriptului din 
13 iunie 1863 și a Legilor din 26 octombrie 1863 
(în articularea Diplomei din 20 octombrie 1860 și 
a Națiunii Române), nici a Dietei acesteia în 
compoziția ei de acum; totuși dacă ei au intrat în 
aceasta la expresa dorință a Majestății Sale, au 
venit cu scopul de a pretinde, ca referințele de 
Unire a Ardealului cu Ungaria să se regleze pe 
baza unui contract bilateral între ambele părți.
 Din cele trei propuneri principale se vede 
că nici una din cele trei naționalități ale 
Ardealului, n-a recunoscut Legalitatea Dietei din 
Cluj, ci pe aceasta au privit-o cu toții numai ca o 
„Adunare Regnicoloră”, cum a fost chiar și cea din 
Alba Iulia din anul 1861, unde să li se dea ocazia 
binevenită de a-și descoperi fiecare dorințele sale.
 Și într-adevăr asupra acestor trei propuneri 
(afară de motivele celor care au făcut propunerile) 
nu s-a încins nici o dezbatere și nu s-a adus nici o 
lege; ci abia după ce prezidentul a lăsat să se 
voteze simplu asupra lor. De remarcat că 
majoritarii deputați unguri au semnat pentru 
Majestatea Sa, împreună cu Românii și Sașii.
 Decizia asupra lor era numai în mâna 
Împăratului. El a răspuns prin rescriptul său din 25 
decembrie 1865, că: „luând la cunoștință cerința 
majorității, cât și opiniile privitoare la referințele 
de Stat ale întregii Monarhii, să dezlege cât mai 
repede ca Ardealul să ia parte pe baza Legii 
Electorale din 1848 la Dieta de încoronare din 
Ungaria, unde se vor regulariza chestiunile 
comune sus amintite ale Monarhiei, iar Uniunea 
Defini t ivă a  Ardealului  cu Ungaria ,  în 
conformitate cu reglarea tuturor țărilor 
aparținătoare de Coroana Ungariei și de la deplina 
garantare a pretențiilor de drept ale deosebitelor 
naționalități și confesiuni; până atunci legile ce 
sunt în vigoare nu se alterează”.
 Cu aceste observații Dieta din Cluj 
stabilită pentru 9 ianuarie 1866, se amână pe timp 
nedeterminat.
 În acele condiții erau trei Diete, două 

amânate, cea din Sibiu și cea din Cluj și una ce se 
aștepta: “Dieta de încoronare din Pesta”.
 Din Rescriptul Imperial se vede că toate 
chestiunile cardinale: reglarea referințelor de stat 
între Monarhie și între țările ce se țin de Coroana 
Ungariei, adică Ungaria, Ardealul, Croația și 
Fiume, despre una, iar despre altă parte, reglarea 
acestor provincii față de Coroana Ungariei, sau cu 
alte cuvinte „uniunea lor” sau autonomia lor, 
chestiunea naționalităților, a limbii și a bisericilor 
lor, administrația și justiția, finanțele etc., 
rămaseră încă pendinte și focarul dezlegării lor se 
puse acum la Pesta.
 Deputații și regaliștii Români mai înainte 
de despărțirea și depărtarea lor din Cluj („Eu am 
pornit de la Cluj la Sibiu tot într-un car de poștă cu 
Șaguna și cu servitorul acestuia Simion. Când mai 
mulți lucrători dirijau drumul, caii de la căruța 
poștei se speriară de o zeghe neagră, ce a lăsat-o un 
lucrător pe marginea drumului și căruța poștei se 
răsturna cu noi. De abia am putut să ieșim. Nu e 
semn bun de cele ce am isprăvit la Cluj, am zis eu. 
Ba e semn bun, răspunse Șaguna, că nu ne-am 
răsturnat în prăpastie, care era în apropierea unde 
ne-am răsturnat.” Ion Lupaș, op. cit., p. 243-247), 
hotărâră că orice teren ni se va deschide, să pășim 
pe el activ și solidari pentru apărarea cauzei 
naționale.
 Jurnalistica română se pronunță cu 
recunoștință față de deputații și regaliștii lor că n-
au disperat de la cauza Națiunii Române, ci au 
purces în mod solidar. Terenul era încă deschis și 
până la încoronare a mai trecut un interval de un an 
și jumătate; mult se putea încă face în favorul 
Românilor, dacă le-ar fi știut bine folosi. Soarta 
însă și aici voi să ne părăsească. Au început din 
nou zâzaniile naționale și discordiile între Români 
începură din nou.
 Pe când Ardelenii erau preocupați cu 
treburile de la așa numita Dietă din Cluj, pe atunci 
în regiunile mai înalte dătătoare de ton, lucrurile se 
dezvoltau repede și într-o direcțiune, ce covârșea 
vederile cele înguste ale Românilor.
 După sistarea Constituției Imperiale, la 23 
noiembrie 1863 s-au deschis „Toate Dietele” 
provinciale ale țărilor Germano-Slave, ca să se 
manifeste și ele în privința reglementării treburilor 
comune. Provinciile cu majoritate germană s-au 
declarat pentru continuitatea Constituției 
Imperiale din 26 februarie 1861; era vorba despre 
Galiția și Bucovina, care s-au pronunțat pentru 
„Manifestul din Septembrie”, adică pentru 
„Recons t i tu i r ea  Monarh ie i”  pe  baze le 
federalismului. Boemia și Moravia au mers și mai 
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departe, pretinzând „Integritatea Coroanei 
Sfântului Venceslav” și încoronarea Regelui ca 
Rege al Boemiei, Moraviei și a Sileziei, cu 
Ungaria.
 Împăratul a primit în 29 decembrie 1865 
scrisoarea Cehilor și le-a pus în vedere voința lui 
de a se încorona.
 Polonii devenind la putere în Galiția, au 
început să prigonească pe Ruteni și a le scoate 
limba din edificii și din școli, pentru că au fost 
schmelingiști.
 Între astfel de divergențe, păstrarea 
federalismului Belerdi a început a se clătina și ca 
să se susțină, trebuiau să cedeze presiunilor 
Ungurilor.
 În Ungaria, Împăratul ca Rege al Ungariei, 
a deschis Dieta de încoronare din Pesta la 10 
decembrie 1865. De remarcat că a vorbit 
ungurește.
 În cuvântul de tron rostit de Împărat, a 
recunoscut „integritatea Coroanei Ungurești” și 
continuitatea formală a „legislației de la 1848”, cu 
toate că în acea legislație nu se pot reactiva și se 
vor cere reglementarea referințelor treburilor 
comune cu Monarhia. Numai după aceea se vor 
întâmpla toate acestea, atunci va fi gata a se 
încorona ca Rege al Ungariei.
 În adresa de răspuns la cuvântul 
Împăratului, deputatul Deak pe baza înțelegerii 
din Conferința ținută la 11 noiembrie 1865, la 
„primatele de Strigoniu”, Ungurii au întors foaia 
pretinzând ca Regele mai întâi să se încoroneze 
numai pe legile de la 1848 în Dietele din Croația și 
Ardeal, apoi se va trece la revizuirea acelor legi.
 În Rescriptul din 3 martie 1865 și în 
Adresa din 26 aprilie 1865, amândouă rămân 
factori legislativi, rămân pe punctele luate.
 Regimul central tot credea încă, că 
Ungurii în fine se vor învoi cu un organ central 
pentru treburile comune ale Monarhiei pe baza 
federațiunii.
 În acele condiții a început războiul pruso-
italian împotriva Austriei, ceea ce a făcut ca Dieta 
Ungariei a fost amânată și toate negocierile au fost 
întrerupte.
 Războiul a început la 14 iunie 1865, el a 
fost de scurtă durată și a fost pierdut de Austria și 
față de Prusia, și față de Italia.
 Pacea cu Prusia și Tratatul a fost semnat la 
Praga în ziua de 23 august 1865, iar Tratatul cu 
Italia în ziua de 3 octombrie 1866 la Viena.
 Pe baza tratatelor încheiate, Austria a 
cedat Veneția Italiei, iar Germania de Nord o lasă 
sub conducerea Prusiei. Ministrul prezident al 

Saxoniei, baronul Beust, compromis față de 
Prusia, sub a cărui supremație devenise acum 
Saxonia, este rechemat din funcția de Ministru al 
Treburilor Externe la Viena și a aderat la vederile 
Ungurilor, înlătură pe Beleredi și intră cu Ungurii 
în tratative directe.
 Austria văzându-se scoasă cu totul din 
Germania și din Italia, părăsită de toți aliații săi, 
zdruncinată cu totul în privința financiară și 
militară, este îndrumată de Bismarck, puternicul 
Cancelar al Germaniei, să-și caute centrul său la 
Budapesta, fără a mai ezita și să se împace cu 
Ungurii cu orice preț.
 Deci, dacă până aici, până când Ungurii 
erau și ei strâmtorați pe de-o parte prin „ideea 
regimului central” ce tindea spre federalizare, iar 
pe de altă parte prin pretențiile de autonomie ale 
provinciilor aparținătoare de Coroana Ungariei și 
cu drepturile naționale și politice ale Românilor 
Ardeleni, ar fi alergat din timp la Pesta, spre a 
stoarce de la Unguri condiții de împăcare cât se 
poate mai favorabile, ar fi urmat să se trateze cu 
înțelepciune, după încheierea războiului cu Prusia 
și cu Italia, era prea târziu.
 Și totuși, ce au făcut Românii Ardeleni? 
După înaintarea adresei la Dieta din Cluj, 
deputații și regaliștii Români s-au înțeles că orice 
va urma, să urmărească pe viitor o înțelegere 
solidară. O acțiune determinantă pentru cele 
următoare, nu au putut încă preciza, pentru că 
prezidentul Dietei de la Cluj a încheiat în ziua de 
18 decembrie și a amânat ținerea Dietei până la 
sosirea răspunsului regesc, cei mai mulți deputați 
și regaliști s-au depărtat și la publicarea 
Rescriptului în 9 ianuarie și nu s-au înfățișat, 
pentru că Dieta și-a amânat lucrările. Deputații și 
regaliștii Români nemaiputând conveni laolaltă 
nu aveau ocazia nici de a se înțelege ce poziție au 
de a mai lua după Rescript; dar și altcum prin 
exercitarea de noi alegeri, misiunea lor era 
încetată.
 Problema cea nouă acum urma să devină 
pe mâna noilor deputați ce se vor alege. De aceea 
jurnalele românești, atât Telegraful român, cât și 
Gazeta de Transilvania îmbărbătau pe Români 
pentru a participa la alegerile pentru Dieta de 
Încoronare din Pesta. De aceea prezidentul 
Tribunalului Suprem Papp din Viena pe de o parte, 
iar pe de altă parte George Barițiu de la Zărnești, a 
început a critica purtarea deputaților și regaliștilor 
Români, că au intrat în „Dieta Feudală din Cluj” și 
că au făcut pe Mitropolitul Șuluțiu să creadă că el a 
fost sedus de Mitropolitul Șaguna (Ca să 
discrediteze pe Șaguna înaintea Românilor, 
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antagoniștii împânzesc vestea că Șaguna ar fi luat 
bani de la Unguri la Dieta din Cluj. Însă la această 
travestire a lucrului a dat împrejurarea că Șaguna 
pe lângă salariul său de 12000 de florini, avizați la 
Casa din Sibiu în rate lunare, mai trăgea încă un 
adaos de funcțiune de 8000 de florini din deosebita 
grație a Majestății Sale, ce i se plătea în tot anul în 
special asigurare și pe care o pretind și urmașii săi, 
deoarece Șaguna devenise cu Reichenstein în 

opozițiune), dădură apoi parola ca Românii să se 
abțină de la trimiterea de deputați la Dieta de 
Încoronare din Pesta.>> (Din cartea lui Ioan 
Cavaler de Pușcariu, Notițe despre întâmplările 
contemporane, Sibiu, p. 91-97, Ioan Lupaș, op. 
cit., p. 243-250)
 
Fragment din Cartea Manuscris intitulată: 
Cronicari Români din Ardeal 

Tu, scump popor român, la ceas de centenar,
Trezește-te! Privește-n trecut și-n viitor.
Ridică-te și schimbă prezentul ordinar
De care-i e rușine acestui brav popor.

Tu, scump popor român, ce-ai făurit o țară
Unind între hotare trei inimi de români,
Ridică-te! Privește și nu lăsa să piară
Valorile, purtate prin veacuri, de străbuni.

Tu, scump popor român, ce ni l-ai dat pe Cuza
Și pe atâția alții mânați de-al țării dor
Nu vezi? N-auzi? Nu suferi simțind cumplit acuza
De-a fi lăsat hoția să sece-acest popor?

Tu, scump popor român, revino-ți în simțire!
Prostia nu-i virtute, minciuna nu-i altar,
Nu construiești o țară prin furt și nesimțire,
Și nu calci în picioare nici steag, nici ideal.

Tu, scump popor român, aflat în amorțire,
Ridică-te din somnul în care ai căzut!
Bucăți din tine pleacă, plângând, în pribegire,
Smulse din trupul țării în care s-au născut.

Tu, scump popor român, urmează-ți calea dreaptă
Și nu te-ntoarce-n timp, istoria s-o repeți
Adu-ți copiii-acasă și ce-ai stricat, îndreaptă
Și din greșeli, încearcă, popor român, să-nveți ! 

Tu, scump popor român, la ceas de centenar
Privește, cumpănește și vezi ce-ai devenit.
Transform-acum prezentul acesta ordinar
În viitor frumos, poporul meu iubit !

Poporului	român,	la	ceas	de	centenar

		Angela	Marinescu

 1 decembrie 2018
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Codexurile	Evului	Mediu	românesc

Marian	Ioan	CHIOREAN

  n Evul Mediu, prin codex se înțelegea o 
culegere manuscrisă de legi, de documente sau de 
orice texte vechi, de obicei cu un conținut divers.

În spațiul românesc s-au păstrat din Evul 
Mediu o serie de codexuri, între care Codex 
Altemberger, Codex Bratul, Codex Caioni, 
Codex Dimonie, Codex Neagoenus, Codex 
Sturdzanus, Codicele Voronețean.

Codex Altemberger este prima operă 
juridică din spațiul românesc medieval, 
reprezentând o culegere de legi ale burgurilor 
germane din Transilvania, datând din secolul al 
XV-lea.

Ori de câte ori cineva era desemnat drept 
conducător al unui burg, acesta depunea 
jurământul de primar pe Biblie și pe Codex 
Altemberger. Timp de aproximativ trei secole, 
Codexul Altemberger a constituit autoritatea 
tradițională în materie de legislație în sânul 
comunității săsești din Ardeal.

În anul 1787, diplomele lui Iosif al II-lea 
au scos din uz dispozi ț i i le  din Codex 
Altemberger, acesta devenind obiect de muzeu. 
Din colecția particulară a baronului Samuel von 
Brukenthal, Codex Altemberger a trecut în 1817 
în proprietatea Muzeului municipiului Sibiu.

Manuscrisul este scris cu caractere gotice, 
pe suport pergament, fiind decorat cu miniaturi și 
inițiale cu reprezentări antropomorfice sau 
florale.

În anii 1970, Codex Altemberger a fost 
transferat la Muzeul Național de Istorie al 
României din București.

Codexul poartă numele lui Thomas 
Altemberger, jurist și teolog sibian, care s-a 
implicat în viața publică a cetății ajungând chiar 
primar al orașului în 1471.

Codicele Bratul este primul manuscris 
românesc al unei traduceri de texte religioase care 
este datat și semnat.

Codicele Bratul a fost descoperit la 
Mănăstirea Sucevița de profesorul Grigore Crețu, 
același care a găsit și Codicele Voronețean la 
Mănăstirea Voroneț.

În prezent, manuscrisul original, aflat în 

stare foarte bună în urma recondiționării, este 
deținut de Casa memorială „Dosoftei” a 
Muzeului Literaturii Române din Iași. Are 474 de 
pagini, scrise cu caractere chirilice semiunciale, 
în limbile română și slavonă, textul românesc 
fiind scris cu cerneală roșie, iar cel slavon cu 
cerneală neagră.

Codicele Bratul conține: „Faptele 
Apostolilor” (aproape integral), unele epistole 
ale apostolilor, rețete populare, o formulă magică. 
La pagina 426 se face mențiune, în limba slavonă, 
că textul a fost scris în anul 1560 de popa Bratul.

Codex Caioni este o culegere de piese 
muzicale la care au contribuit doi învățați 
ardeleni din secolul al XVII-lea: călugărul 
franciscan Ioan Căianu și Matei din Șerdei.

Manuscrisul a ajuns la noi într-un 
exemplar unicat, care a fost dezgropat din zidul 
unei mănăstiri în anul 1988, unde se presupune că 
ar fi fost ascuns de călugări în 1944, înainte de 
sosirea în România a armatei sovietice, pentru a fi 
salvat de o eventuală distrugere.

Codex Caioni reunește aproximativ 500 
de bucăți muzicale de natură variată, atât 
bisericești cât și laice, ritmul și linia lor melodică 
fiind legate de tradiția folclorică românească.

Codex Dimonie este un manuscris 
redactat în limba aromână, cu caractere grecești, 
reprezentând o traducere din limba greacă a unui 
text cu conținut religios.

Acest codex a fost descoperit în 1889 la o 
familie de aromâni din Albania, numită Dimonie. 
Textul, datând de la începutul secolului XIX, a 
fost publicat de filologul german Gustav 
Weigand în Jahresbericht des Instituts für 
rumänische Sprache.

Codex Dimonie prezintă o valoare 
deosebită pentru studiul dialectului aromân.

Gustav Weigand (1860 - 1930) a înființat 
în 1893 la Leipzig, Institutul pentru studiul limbii 
române, el fiind cel care a impus în lumea 
științifică denumirea de „aromân”. Din 1892 a 
activat ca membru corespondent străin al 
Academiei Române.

Codex Neagoenus este un manuscris din 
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1620, care cuprinde penalități de drept bisericesc, 
anateme, afurisiri, interdicții și canoane, de 
exemplu: „cine bagă apă în vin, de-l vinde, să fie 
proclet...”.

Codex Neagoenus este o traducere din 
greacă, după nomocanonul atribuit lui Ioan al IV-
lea Nesteutes, patriarh al Constantinopolului 
între 580 – 595.

Codex Sturdzanus este un manuscris 
copiat între anii 1580 și 1619 de popa Grigore din 
Mihăceni (jud.Alba), și de anonimi hunedoreni. 
Cuprinde legende religioase, precum și o copie a 
Catechismului luteran al lui Coresi. Acest 
monument de limbă română veche se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române și a fost pus la 
dispoziția lui Bogdan Petriceicu-Hașdeu, care l-a 
studiat și i-a dat denumirea sub care este 
cunoscut.

Codicele Voronețean este un manuscris 
copiat în perioada 1563 – 1583, care cuprinde 
unele dintre cele mai vechi texte scrise în grai 
rotacizant.

A fost descoperit în 1871 la Mănăstirea 

Voroneț din Bucovina de profesorul Grigore 
Crețu, același care a găsit Codicele Bratul la 
Mănăstirea Sucevița. Cuprinde un fragment din 
Faptele Apostolilor, epistola lui Iacob, prima 
epistolă a lui Petru și un fragment din a doua 
epistolă a lui Petru, traduse după un original 
slavon. Manuscrisul este o copie, iar nu 
autograful traducătorului.

Principala particularitate fonetică pe care 
o întâlnim în text este rotacizarea lui „n” 
intervocalic. În lexicul vehiculat în Codice 
întâlnim o serie de cuvinte dispărute la ora 
actuală, rare sau dialecticale, de originea latină, 
slavă și maghiară.

Profesorul Sextil Pușcariu ne oferă o 
informație interesantă privind originalul 
Codicelui Voronețean: „El a fost rupt de 
bunăvoie, deoarece un Constantin din Dorna de 
la Mănăstirea Voronețului a scris pe el la anul 
1733: „Această carte a fost scrisă pe rumânie și 
nu-i bună de nimic”. (Sextil Pușcariu, Istoria 
L i t e r a t u r i i  R o m â n e  –  E p o c a  Ve c h e , 
Ed.Eminescu, București, 1987, p.56).

Parada militară de Ziua Națională a României, Satu Mare, 2018



Acolo unde-s nalţi stejari

Şi cât stejarii, nalţi îmi cresc

Flăcăi cu piepturile tari,

Ce moartea-n faţă o privesc;

Acolo unde-s stânci şi munţi,

Şi ca şi munţii nu clintesc

Voinicii cei cu peri cărunţi

În dor de ţară strămoşesc;

Acolo unde-i cer senin

Şi ca seninul cer zâmbesc

Femei, ce poartă l-al lor sân

Copii ce pentru lupte cresc,

Acolo este ţara mea

Şi neamul meu cel românesc!

Acolo eu să mor aş vrea,

Acolo vreau eu să trăiesc!

Acolo unde întâlneşti

Cât ţine ţara-n lung şi-n lat

Bătrâne urme vitejeşti

Şi osul celor ce-au luptat;

Şi unde vezi mii de mormane,

Sub care-adânc s-au îngropat

Mulţime de oştiri duşmane,

Ce cu robia ne-au cercat;

Şi unde dorul de moşie

Întotdeauna drept a stat,

Şi bărbăteasca vitejie

A-mpodobit orice bărbat,

Acolo este ţara mea

Şi neamul meu cel românesc!

Acolo eu să mor aş vrea,

Acolo vreau eu să trăiesc!

ȚARA	MEA

Ioan	Nenițescu
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