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   eşi anul în care am aniversat Centenarul 
Marii Uniri a trecut, cu realizări mai mari sau mai 
mici, pe raza judeţului nostru continuă să aibă loc 
iniţiative lăudabile din partea a diverse persoane, 
mai mult sau mai puţin publice, dornice de a-şi 
aduce contribuţia la tot ceea ce înseamnă sintagma 
„Cultul Eroilor”. Suntem convinşi că acest fapt se 
datorează în bună măsură activităţii noastre, a 
Asociaţiei Civice Tempora Satu Mare, atât în ceea 
ce priveşte revista de faţă, cât şi celelalte acţiuni 
derulate în anul precedent, menite a marca marele 
eveniment cu fapte, nu cu vorbe, printre care aş 
aminti doar câteva: refacerea şi reamplasare 
Monumentului Eroului Necunoscut în centrul 
municipiului Satu Mare, sprijin (logistic şi 
financiar) şi susţinere pentru amplasarea a peste 
30 de catarge cu Drapelul Naţional fluturând în 
curţile unităţilor de învăţământ şi a bisericilor din 
judeţ, dar nu numai, precum şi editarea cărţii 
Consiliul Naţional Român Satu Mare. Satu Mare 
şi Marea Unire. Documente (1918-1919), două 
volume-document deosebit de valoroase, 
finanţate parţial de Consiliul Judeţean Satu Mare 
(printr-un proiect promovat de noi) şi de către 
inimoşii oameni de afaceri sătmăreni Vasile Lucuţ 
şi Paul Caziuc, cărora le mulţumim şi pe această 
cale pentru sprijin. 

În numerele viitoare, voi încerca să prezint 
volumele apărute în Satu Mare, şi nu numai, 
dedicate Centenarului Marii Uniri, respectiv 
persoanele fizice şi juridice care şi-au adus aportul 
la refacerea şi reamplasarea Monumentului 
Eroului Necunoscut în centrul municipiului 
reşedinţă de judeţ, pentru a evidenţia faptul că, 
deşi se spune că în prezent românii nu mai au 
sentimente patriotice şi nu se mai implică în 
acţiuni de cinstire a memoriei înaintaşilor, totuşi, 
sătmărenii s-au implicat şi şi-au dat obolul pentru 
cinstirea celor ce au făurit România Mare. 
Amânarea reliefării celor de mai sus se datorează 
în primul rând faptului că spațiul tipografic nu ne 
permite acest lucru, dar și probabilității foarte 
aproape de certitudine, că sunt în curs de apariție 
alte volume dedicate evenimentului, iar la 
monument mai avem unele detalii de finalizat.

În rubrica de faţă, vom încerca să reluăm 
cât de cât tematica Jurnalului... început în 2010, 

dat fiind că în ultima perioadă am prezentat 
aspecte de actualitate, activităţi şi demersuri 
închinate Centenarului, fiind mai puţin prezenţi cu 
date şi informaţii de la faţa locului privind situaţia 
monumentelor, mormintelor şi cimitirelor eroilor 
din judeţ.

Dacă despre Cimitirul eroilor de pe 
Bulevardul Cloşca am mai adus vorba, lăudând 
Primăria şi Consiliul local Satu Mare pentru 
lucrările de reabilitare efectuate cu sprijinul 
Muzeului Judeţean Satu Mare (care sperăm să fie 
finalizate în acest an, astfel încât Sătmarul să se 
poată mândri cu o necropolă a eroilor demnă de 
secolul XXI, comparabilă cu marile cimitire 
europene), trebuie să subliniem faptul că s-au 
concretizat câteva realizări şi în proiectul finanţat 
de Ministerul Culturii şi Identitţii Naţionale, prin 
Consiliul Judeţean Satu Mare şi Muzeul Judeţaen 
Satu Mare, privind reabilitarea unor opere 
comemorative de război, respectiv aducerea la o 
stare mai mult decât corespunzătoare a două 
monumente ale eroilor. Este vorba de cel din 
Roşiori, ridicat prin 1934 de  studenţi, elevi şi 
învăţători locali în memoria eroilor din localitate 
căzuţi în primul război mondial (foto coperta 1), şi 
de cel din Cămin. Avem speranţa ca la sfârşitul 
acestui an cele peste 40 de monumente şi 
morminte/cimitire de eroi din judeţ propuse spre 
reabilitare să capete o nouă şi frumoasă înfăţişare.

Până atunci, însă, să vedem ce mai găsim 
prin judeţ şi ce alte iniţiative merită să fie 
semnalate cititorilor revistei noastre din acest colţ 
de pagină. 

Pentru început, trebuie să semnalăm, din 
nou, faptul că pe raza judeţului nostru se află mai 
multe opere comemorative de război care nu 
figurează în nicio evidenţă a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, ca să nu mai 
vorbim de cea a Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor, structură guvernamentală aflată în prezent 
sub tutela Ministerului Apărării Naţionale. Nu 
vrem să criticăm autorităţile locale sau alte 
persoane ce au avut şi au astfel de iniţiative privind 
păstrarea memoriei înaintaşilor ce şi-au dat viaţa 
pentru ţară, dar tebuie făcut un minim efort pentru 
„contabilizarea” acestor realizări în evidenţele 
celor ce au datoria de a păstra şi menţine viu 
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spiritul „Cultul Eroilor”. Să nu se creadă cumva că 
este doar o scăpare a celor din zilele noastre, 
trăitori într-o „lume nebună”, pentru că am 
identificat astfel de scăpări şi din alte epoci. Chiar 
numite „de aur”.

Astfel, prin osârdia părintelui Pop Cornel, 
preot paroh la Biserica Sf. Dimitrie de pe strada 
Gheorghe Bariţiu din Satu Mare, am aflat că la 
Băbăşeşti, localitatea domniei sale de baştină, 
există un monument dedicat eroilor din sat căzuţi 
în al doilea război mondial. Şi, într-adevăr, în 
cimitirul de la marginea satului există o răstignire, 
ridicată în 1969 de către Ioan Dindelegan, având 
aplicată pe ea o tăbliţă de metal emailată, pe care 
sunt înscrişi cei 9 eroi locali căzuţi în cea de-a 
doua conflagraţie mondială a secolului trecut, 
precum şi vârsta pe care au avut-o la data 
repausării, după cum urmează: Buzilă Ioan, 30; 
Haiduc Dumitru, 22; Homorodan Ioan, 24; Lăuran 
Ioan, 50; Muncean Ghe[orghe], 32; Robotin 
Vasile, 30; Sfeda Victor, 21; Tincu Flore, 29; Tincu 
Ştefan, 27.(foto 1) Deasupra numelor stă scris: 
GLORIE ETERNĂ EROILOR CĂZUŢI ÎN 
LUPTĂ PENTRU APĂRAREA PATRIEI ÎN 
CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
DIN SATUL BĂBĂŞEŞTI, iar dedesubt, un 
citat: „Voi ce aţi stat de strajă depâzînd acest 
pămînt şi în luptă aţi căzut ne-aţi făurit o ţară de 
netemut”.

Prezenţa noastră la Băbăşeşti s-a datorat 
intenţiei părintelui Cornel de a ridica în memoria 
acestor eroi, dar şi a sătenilor căzuţi în primul 
război mondial, un alt monument, în centrul 
satului, lângă biserică. Din discuţiile purtate cu 
dânsul ,  au reieşi t  câteva din motivele/ 
argumentele care l-au determinat să facă acest 
gest, respectiv: În primul rând, după cum se poate 
vedea în fotografie, monumentul nu este într-o 
stare foarte bună, fiind înclinat mult într-o parte, şi 
nu cuprinde numele eroilor din primul război 
mondial. Apoi, aflându-se în cimitir, departe de 
„lume”, prea puţini mai ştiu de el, mai ales dintre 
cei tineri, riscând ca, în timp, să se prăbuşească de 
tot, sau chiar să dispară pur şi simplu, fără ca 
cineva să bage de seamă acest lucru. Aceasta, în 
condiţiile în care localitatea nu are în centru sau pe 
artera principală, foarte circulată în ultimii ani, 
nimic de arătat trecătorilor, iar lângă Biserică şi 
Casa parohială există suficient spaţiu pentru un 
monument impozant, inclusiv putându-se 
amenaja o platformă pe care să se oficieze 
ceremonialuri militare sau/şi religioase cu diferite 
prilejuri.

În acest scop, am purtat discuţii cu 

conducerea Primăriei şi reprezentanţi ai 
Consiliului local Medieşu Aurit, comună de care 
aparţine Băbăşeştiul, primind asigurări că vor 
sprijini cu tot ceea ce pot ducerea la bun sfârşit a 
proiectului. Mai mult, împreună cu noi a fost şi 
fostul director al Muzeului Judeţean Satu Mare, 
valorosul nostru redactor de la revistă, dr. Viorel 
Ciubotă, care a cercetat câteva documente de 
arhivă, pentru a identifica eroii locali din primul 
război mondial, dar şi pentru a găsi date 
suplimentare despre cei 9 eroi înscrişi pe 
monumentul din cimitir. Sperăm ca demersul său 
să fie încununat de succes, astfel încât noul 
monument să cuprindă numele tuturor eroilor din 
Băbăşeşti, iar părintelui Pop Cornel îi dorim spor 
la treabă, să reuşească să mobilizeze fiii satului, 
pentru ca acest obiectiv să fie opera întregii 
comunităţi, nu doar a unuia singur. Aşteptăm, 
aşadar, să se mişte lucrurile şi să fim invitaţi la 
ceremonialul de sfinţire cât de curând. Doamne 
ajută!

Aflându-ne la Medieşu Aurit, am discutat 
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cu edilii şi despre necesitatea ridicării unui 
monument impunător în memoria eroilor locali 
din cele două războaie mondiale, dat fiind că cel 
existent este întru slava eroilor Revoluţiei de la 
1848, iar o comună de asemenea nivel, având cea 
mai mare populaţie din judeţul Satu Mare, cu un 
potenţial economic şi uman însemnat, nu poate 
rămâne la nesfârşit fără un asemenea obiectiv. S-a 
desprins concluzia că, în noul context, în care 
clădirea în care-şi are sediul Primăria şi Consiliul 
local a fost atribuită în instanţă comunităţii 
medieşene, urmează a fi renovată, iar parcul 
dinprejur reabilitat, în acesta se va ridica şi un 
monument al eroilor. Să fie într-un ceas bun!!

În context, primarul ales, dar suspendat în 
urma procesului cu ANI, Radu Iancu, ne-a sugerat 

să vizităm mormântul fostului primar Petricean 
Gheorghe, ucis la 5 septembrie 1940 de către 
horthyişti, pentru că în perioada interbelică s-a 
manifestat ca un adevărat român. (Vezi: 
Gorşcovoz, Andrei. Alexandru Gorşcovoz (1914-
1994), plecat din Cetatea Albă şi refugiat din 
Medieşu Aurit (I). Eroii Neamului, Satu Mare, 
2016, 8 (s.n.), nr. 2 (27), p. 69-72.)

Într-adevăr, lăudabilă iniţiativa şi 
frumoasă realizarea Primăriei Medieşu Aurit de a 
cinsti astfel memoria unuia din bravii săi fii, şi edil 
totodată, care a plătit cu viaţa încercarea de a face 
dreptate familiei unui tânăr român ucis în perioada 
Imperiului Austro-ungar de către un grof maghiar, 
precum şi pentru realizările în folosul comunităţii 
româneşti interbelice din această mare comună 
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sătmăreană, fiind una din localităţile importante 
încă din timpuri străvechi, precum ne indică zecile 
de cuptoare dacice de ars ceramică descoperite în 
zonă. Astfel, pe lângă reabilitarea mormântului, 
având la căpătâi o cruce de mari dimensiuni, toate 
placate cu marmură neagră, s-a înălţat în faţa lui şi 
un catarg de susţinere a Drapelului Naţional. Pe 
lespedea mormântului a fost amplasată o „carte” 
deschisă, din acelaşi material, pe care stă scris cu 
litere aurii, în stânga, o strofă din Imnul eroilor 
(Dezveliţi tot adevărul/Şi le spuneţi tuturor/Cum 
muriră fraţii voştri/Pentru neam şi ţara lor), iar în 
dreapta: Aici aşteaptă învierea: Primarul martir 
PETRICEAN GHEORGHE, ucis mişeleşte în 
noaptea de 5 spre 6 septembrie 1940. De 
asemenea, în faţa mormântului au fost amplasate, 
spre păstrare și neuitare, câteva fragmente din 
crucea de la căpătâi iniţială, rezultând că vechiul 
mormânt a fost ridicat de către soţia martirului, 
Terezia Zima, meşter fiind G. Bălan din Seini. 
(foto coperta 4)

Ş� dacă tot vorbeam ma� sus de �n�ţ�at�ve, 
să semnalăm ş� preocupăr�le pr�marulu� comune� 
Moft�n de a r�d�ca un monument al ero�lor în 
centrul de comună, Moft�nu M�c, deş� a�c� ma� 
ex�stă unul, v�s-a-v�s de cel al lu� M�ha� V�teazul, 
f��nd înch�nat celor ce ş�-au p�erdut v�aţa în cel de-
al do�lea războ� mond�al. Foarte probab�l ca ed�lul 
să se gândească la un monument mult ma� 
�mpunător ş� care să am�ntească de toţ� ero�� local�, 
d�n ambele războa�e mond�ale, însă eu cred că ar f� 
�mportant de am�nt�t ş� înscr�se pe el ş� numele 
ero�lor d�n Armata Română căzuţ� în comună în 
octombr�e 1944 pentru el�berarea „ultimei 
brazde” de pământ românesc, aşa cum s-a 
încetăţenit a se spune când este vorba despre zona 
de nord-vest a ţării. Din câte ţin minte, sunt mai 
mulţi îngropaţi în curtea bisericii ortodoxe şi ar fi 
frumos din partea comunităţii să li se imortalizeze 
numele şi pe noul monument.

O frumoasă iniţiativă au avut părintele 
protopop al Careiului Florian Mocanu şi colegul 
meu, colonel (r) Gheorghe Şchiop, care au înălţat 
un catarg de susţinere a Drapelului Naţional şi au 
amplasat o placă memorială în curtea bisericii din 
Dacia, în cinstea eroilor din această localitate, 
sfinţite în data de 23 decembrie 2018 de către PS 
Timotei Sătmăreanul. Mai multe puteţi citi în 
materialul redactat de către Ghiță Șchiop, pe care-l 
publicăm în paginile prezentului număr.

În numărul precedent aminteam şi despre 
un catarg ridicat la Prilog, în luna noiembrie a 
anului trecut. (foto 2) Manifestarea a avut loc 
duminică, 25 noiembrie 2018, după Sfânta 

Liturghie, catargul fiind amplasat în curtea 
bisericii, acolo unde există şi un monument al 
eroilor, ridicat sub formă de răstignire, despre care 
am mai relatat în rubrica de faţă, prima vizită la 
acest obiectiv efectuând-o prin 2011-2012. Ceea 
ce nu ştiam atunci este faptul că în localitate a mai 
fost ridicat un monument în cinstea eroilor locali, 
cu ocazia unei sărbători sub genericul „Întâlnire cu 
fiii satului”, desfăşurată în 23 mai 2004. 
Manifestarea respectivă a avut menirea şi de a 
marca 764 de ani de la prima atestare a Prilogului 
(1240), consemnată sub denumirea Pârlag, 
conform documentelor de Arhivele Naţionale 
Satu Mare (Vezi pliantul PRILOG 23 mai 2004 
„Întâlnire cu fiii satului”, Editat de Dirceţia 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Satu 
Mare). Interesant este faptul că, spre deosebire de 
cele scrise în lucrarea citată, pe monument este 
consemnat anul 1270, când apare ca „possesio 
Bârlag” (aceeaşi sursă). (foto 3) Probabil că datele 
cu privire la prima atestare documentară au apărut 
după realizarea efectivă a monumentului şi, poate, 
nu a fost o comunicare directă pe această temă 
între constructor şi cei ce au alcătuit pliantul.

Revenind la evenimentul recent, vom 
consemna că el a fost dedicat Centenarului Marii 
Uniri, iniţiator fiind colegul nostru colonel (r) 
Vasile Neamţ, care s-a preocupat de achiziţionarea 
şi ridicarea catargului, precum şi de organizarea 
evenimentului, în doar câteva zile, fapt pentru care 
îl felicităm şi îi şi mulţumim totodată, inclusiv 
pentru pliantul, fotografiile şi informaţiile pe care 
ni le-a oferit spre a fi valorificate/publicate în 
revista noastră.

În ceea ce ne priveşte, pentru 19 aprilie, la 
împlinirea a 100 de ani de la intrarea Armatei 
Române în Satu Mare şi de la demararea 
procesului de instalare a administraţiei româneşti 
în judeţul nostru (în fapt, punerea în aplicare a 
hotărârilor Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918), alături de autorităţi şi 
alte structuri, vom organiza o manifestare 
deosebită. Şi, dat fiind că, pentru noi sătmărenii, 
Unirea cea Mare s-a concretizat doar în aprilie 
1919, odată cu eliberarea acestor ţinuturi de 
bandele bolşevice maghiaro-secuieşti ale lui Bela 
Kun, nutrim speranţa că în cinstea acestei 
aniversări vor mai avea loc şi alte activităţi 
deosebite în perioada următoare, anul 2019 putând 
fi considerat ca anul în care Sătmarul a redevenit, 
după secolele de asuprire ce dăinuie din vremea 
bravilor voievozi Gelu, Glad şi Menumorut, în 
sfîrşit, TERITORIU ROMÂNESC!! De jure şi de 
facto! 
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXIII)
Confesiuni	(II)

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

   isiunea preoţească implică dialog. Un 
întreit dialog, în ceea ce mă priveşte. 

Un dialog este cel cu mine însumi, prin 
care verific în permanenţă starea în care mă aflu şi 
nivelul la care mă găsesc. În cadrul acestui dialog, 
îmi dau seama cât de imprevizibilă este viaţa, cu 
câtă repeziciune se succed secvenţele ei, cât de 
rapid trebuie să fie alternate căderile şi ridicările. 
Văd, dar văd din proprie experienţă şi pe „propria 
piele” cât de uşor este să cazi. Totodată, realizez 
cât de importantă este ridicarea de după fiecare 
cădere, ce rol esenţial are speranţa sau nădejdea, 
iar în sinea mea reflectez: „Dumnezeu îngăduie să 
traversez fel şi fel de încercări pentru a găsi soluţii 
optime, pe care, apoi, să le recomand celor cu care 
vorbesc, credincioşilor mei iubiţi”. De altfel, eu nu 
mă supăr când Dumnezeu îmi mai dă câte un 
„bobârnac”. Prin această metodă pedagogică, 
îmbibată în iubire, Dumnezeu mă fereşte de 
păcatul mândriei. Tocmai având în vedere această 
concluzie la care am ajuns, am putut rosti într-o 
predică: „Iubiţi credincioşi, secretul unei vieţi 
spirituale deosebite, şi chiar secretul unei cariere 
de succes, este modestia, adică: păstrarea întru 
modestie, menţinerea întru smerenie”. Mândria 
poate distruge cea mai frumoasă prietenie, cea mai 
fructuoasă colaborare dintre două persoane care 
până mai ieri îşi împărtăşiseră toate tainele 
sufletelor lor. Însă, nu mă mir. Oare, nu tot 
mândria satanică a distrus legătura edenică dintre 
Adam şi Dumnezeu, dialogul nemijlocit dintre el 
şi El? 

Într-o zi, am primit o sentinţă din partea 
unui bun credincios: „Părinte, aveţi un mare 
defect; sunteţi cu prea mult bun simţ”. Nu am ce să 
fac; aşa m-a educat mama şi nu mă pot schimba 
nicicum, în pofida societăţii în care trăim. Alteori 
mi s-a reproşat că nu sunt suficient de autoritar în 
calitatea mea de preot paroh al Catedralei. Eu 
înţeleg altfel autoritatea: o autoritate impregnată 
de bunătate, de blândeţe, de răbdare, de iertate, de 
smerenie, de iubire. Mi-am dat seama că 
sătmărenii sunt sătui de autoritate dictatorială, 
despotică, de genul: „Statul sunt eu”. Sătmărenii 
au nevoie de oameni (preşedinţi, primari, directori 
etc) cărora să le pese de ei, care să le cultive 
dragostea de neam, de ţară, oraş, comună, sat, care 

să susţină un climat de pace, unitate şi toleranţă 
într-o societate cosmopolită, multietnică, 
multiculturală şi multireligioasă, cum este 
societatea sătmăreană, care să îi ajute să rămână în 
Satu Mare şi în România, oferindu-le locuri de 
muncă mai bine plǎtite şi posibilităţi de afirmare, 
ca persoane şi ca familii. Sătmărenii au nevoie de 
preoţi care să îi conducă pe calea mântuirii, în 
ciuda valurilor înspumate ale vieţii cotidiene, 
preoţi care să le menţină dragostea şi preţuirea faţă 
de Dumnezeu, Biserică, Ţară, Familie şi Şcoală, 
faţă de autenticele valori morale, spirituale şi 
naţionale, preoţi care să îi înveţe să se roage şi care 
să se roage împreună cu ei, preoţi care să 
vorbească cu Dumnezeu despre ei, preoţi care să 
nu îi sperie, ci care să îi încurajeze, insuflându-le 
încredere în ajutorul Domnului, preoţi care să 
pună accent pe într-ajutorare, pe iubirea 
aproapelui, ca o consecinţă a iubirii de Dumnezeu. 
Ca atare, sătmărenii caută altceva. Caută 
înţelegere. Caută respect. Caută ascultare. Cautǎ 
rǎbdare. Caută iubire. Caută suport. Caută 
exemple. Exemple pozitive. Exemple grăitoare. 
Poate sunt prea idealist. Însă, vreau să schimb ceva 
în lumea noastră şi nu oricum: prin propriile 
cuvinte şi propria trăire. De dragul păcii sunt în 
stare de orice, cum spunea şi Sfântul Vasile cel 
Mare. Nu-mi place cearta, vrajba. De fapt, nu ştiu 
şi nu pot să mă cert. Nu pot susţine nicio ceartă. 
Mi-am dat seama că pot schimba mentalităţi prin 
felul meu de a fi. Şi voi merge înainte tot aşa. 

Nu vǎ puteţi imagina ce bucurie simt când 
văd biserica împodobită cu oameni care rezonează 
cu mine, oameni care simt că aparţin unei familii: 
copii, tineri şi oameni maturi! Nu vǎ puteţi da 
seama ce fericire simt când îi văd că zâmbesc, că 
pot depăşi momentele grele prin încredere în 
Dumnezeu şi în ei înşişi! Aici intervine dialogul pe 
care îl port cu bunii noştri credincioşi, fără de care 
activitatea mea şi-ar pierde sensul. Indiferent de 
evenimentul pe care l-am avut în biserică, după ce 
I-am mulţumit lui Dumnezeu, le-am mulţumit 
credincioşilor pentru dragostea şi căldura cu care 
ne înconjoară, numindu-i, cu toată sinceritatea, 
„florile bisericii lui Dumnezeu”. Aşadar, un alt 
dialog este cel pe care îl am cu credincioşii. 
Întotdeauna când am început un canon de 
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rugăciune cu un credincios, l-am ajutat să 
înţeleagă faptul că nu mai este singur, că Îl are pe 
Dumnezeu ca împreună-luptător şi pe mine, ca 
preot, ca împreună-rugător înaintea tronului 
Preasfintei Treimi. Această idee îi creează 
credinciosului un plăcut sentiment de siguranţă: 
„Nu mai sunt singur!” Ce lucru extraordinar! 
După aceea, îl asigur de rugăciunile mele către 
Dumnezeu şi îi spun: „Chiar dacă nu ne vedem în 
fiecare zi, să ştii că ne vom întâlni mereu în duhul 
rugăciunii; rugăciunile mele din biserică, din faţa 
Sfintei Mese a Sfântului Altar, se vor uni cu 
rugăciunile tale, săvârşite în intimitatea căminului 
tău, acasă”. Însă, înainte de a-l lăsa să meargă în 
pace, facem o rugăciune împreună spre a-i da un 
exemplu, rugându-l să revină încă de câteva ori în 
perioada în care ne rugăm spre a vedea stadiul la 
care a ajuns, spre a călători împreună spre 
Dumnezeu. Îl ajut să înţeleagă faptul că ţinta pe 
care trebuie să o urmărească mereu şi să o atingă, 
prin felul său de a trăi, de a se comporta, de a 
relaţiona cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni, este 
mântuirea sufletului, unirea cu Hristos în veşnicie. 
Îl ajut să înţeleagă faptul că el însuşi trebuie să fie 
un model, să fie lumină a lumii prin gânduri, 
cuvinte şi fapte bune, ajutându-i şi pe cei din jur să 
se mântuiască. Îl ajut să înţeleagă faptul că în 
demersul nostru spiritual, în cadrul terapiei 
noastre duhovniceşti, e nevoie de strădanie, de 
muncă, de luptă cu ispitele care apar în mod 
inerent, de insistenţă, de credinţă, de nădejde, de 
răbdare. Îl ajut să înţeleagă faptul că nu putem 
ajunge la Dumnezeu dintr-o dată, ci că avem de 
parcurs nişte trepte, după cum nu ajungem în 
balcon sărind, ci urcând cu răbdare treptele 
scărilor care duc spre balcon, ferindu-ne de rău şi 
făcând binele. Îl ajut să înţeleagă faptul că e nevoie 
să ajungă la nivelul la care să accepte ca în viaţa lui 
să se împlinească voia lui Dumnezeu, întrucât voia 
divină coincide cu binele său. Îl ajut să înţeleagă 
faptul că orice om are parte de încercări şi că, prin 
urmare, nu trebuie să cadă nici el în deznădejde, 
întrucât după necaz vine bucuria şi întrucât doar 
prin suferinţă se poate ajunge la biruinţă. Îl ajut să 
înţeleagă faptul că pentru vindecare e nevoie 
uneori şi de operaţie, care la început produce 
durere, iar mai pe urmă aduce însănătoşire. Îl ajut 
să înţeleagă ce importanţă au postul, milostenia, 
Sfânta Liturghie, Spovedania, Împărtăşania, 
Sfântul Maslu în păstrarea sănătăţii sale trupeşti şi 
sufleteşti. Îmi spune cineva odată: „Pǎrinte, 
trebuie să merg la operaţie; ce va fi cu mine?” I-am 
răspuns: „Du-te liniştită, fiindcă Dumnezeu este 
cu tine şi te ajută. Roagă-te fierbinte şi ne vom 

ruga şi noi pentru tine; ş� eu, ş� fam�l�a ta. Însă, te 
rog ceva stăru�tor: du-te la operaţ�e având 
încredere în Dumnezeu, în t�ne însăţ�, în fam�l�a 
care te înconjoară cu dragoste ş� purtare de gr�jă ş� 
în med�cul care te operează. Aceste încreder� îţ� 
vor aduce v�ndecarea”. 

Indiferent care ar fi natura necazului (boli, 
operaţii, dureri cauzate de moartea cuiva drag, 
ispite, examene, certuri în familii, procese, furturi, 
sarcini cu probleme, neputinţa de a avea copii, 
călătorii şi locuri de muncă primejdioase, patimi şi 
vicii stricătoare de suflet şi de viaţă, nelinişti, 
tulburări, vrăjmăşii şi altele), se uşurează prin 
colaborarea dintre preot-credincios-Dumnezeu. 
Nu vǎ pot descrie ce trăiesc eu când intră în 
biserică un om necăjit şi-l văd că iese plin de 
speranţă, plin de pace, înarmat cu răbdare, cu 
zâmbetul pe buze şi înconjurat de lumină! Aici îşi 
face loc dialogul cu Dumnezeu. Dialogul cu mine 
însumi şi dialogul cu credincioşii îşi trag seva din 
dialogul nostru comun şi personal cu Dumnezeu. 
Biserica este chemată, prin preoţii ei, să asigure 
acest dialog al omului cu Dumnezeu. Fiecare om 
trebuie să aibă o relaţie (legătură) personală, 
directă, intimă cu Dumnezeu, în cadrul căreia să 
vorbească cu El – pe lângă rugăciunile citite – ş� 
pr�n cuv�ntele sale, or�când ş� or�unde s-ar afla. 

Iată, de exemplu, – ş� cu asta vo� înche�a – 
ce îi spuneam eu unui credincios: „Dragul meu, 
vorbeşte cu Dumnezeu, roagă-te atât cât poţi 
pentru tine, pentru familie, pentru toată lumea; 
creează un echilibru în viaţa ta între toate aspectele 
vieţii; îmbină în cadrul existenţei tale, în mod 
armonios, viaţa personală cu cea profesională şi cu 
cea spirituală, iar roadele nu vor întârzia să apară. 
Deci, vorbeşte cu Dumnezeu; nu contează atât de 
mult cantitatea rugăciunii, cât intensitatea ei; să te 
rogi cu atenţie, ştiind că dialoghezi cu Dumnezeu 
Însuşi, Care te ascultă în tăcere şi îţi răsplăteşte la 
vedere la timpul cuvenit. Spune-I Domnului tot ce 
ai pe suflet, mulţumeşte-I şi cere-I ajutorul. Când 
te rogi, aprinde o lumânare, iartă pe toată lumea şi 
să crezi mereu că vei primi ceea ce ceri prin 
rugăciune; pentru toate este un timp potrivit. 
Dumnezeu îţi ascultă fiecare cuvânt, fiecare 
suspin, vede fiecare lacrimă. Dă voinţă şi credinţă, 
iar El îţi va da ajutor şi putere. Fă un pas şi restul 
paşilor îi va face Dumnezeu, purtându-te pe braţe. 
Cheamă-L în viaţa ta şi El va veni negreşit. Ai 
încredere în El şi în tine însuţi. Dumnezeu 
lucrează, face minuni, dar nu singur, ci prin tine, 
c u  t i n e  ş i  p e n t r u  t i n e .  A p o i ,  î n c h e i e 
dialogul/rugăciunea simplu: Doamne, facă-se 
voia Ta. Amin!”
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În	anul	Centenarului,	
o	plăcută	surpriză	tocmai	în	Philadelphia

Ramona	ANTONESCU

   incer, în martie 2018, când am decis să 
plec într-o scurtă vacanță, nu mi-am imaginat de 
ce surprize voi avea parte.

Vacanța mi-am planificat-o cu temeinicie. 
Plecam în Statele Unite ale Americii și aveam în 
plan să vizitez orașul Philadelfia și pe urmă să 
zbor spre San Francisco. De ce Philadelphia?... 
Pentru că istoria spune că în acel oraș s-au pus 
bazele statului american democrat.

Philadelphia este un oraș foarte mare, cu 
un amestec de vechi și nou, cu săracie și bogăție și 
cu foarte multe atracții turistice. Știam că 
Philadelfia reprezintă un început pentru poporul 
american, este oraşul în care s-a scris o pagină 
importantă de istorie, fiind pentru o perioadă de 
timp chiar capitala Statelor Unite ale Americii, 
capitală care ulterior a fost mutată în Washington 
DC.
 Ca orice turist, mi-am stabilit exact 
punctele de interes pe care îmi doream să le văd, 
respectiv: Independence National Historical 
Park, Liberty Bell Center, Independence Hall, 
National Constitution Center, Museum of Art, 
Statuia lui Rocky Balboa, Rodin Museum, 
Longwood Garden și... orice altceva ce mi-ar fi 
atras atenția.

Și acum povestea pe care redactorul 
coordonator al revistei Eroii Neamului m-a rugat 
s-o redau pentru cititorii săi ....

Ziua a început la Muzeul de Artă și 
normal că a trebuit să urc treptele ce duceau spre 
intrare în stilul lui Rocky Balboa ... ceea ce nu a 
fost foarte ușor. Muzeul e impresionant, ceea ce 
m-a făcut să îmi doresc să revin și să aloc mai 
mult timp acestui obiectiv turistic. Dacă tot am 
fost în zonă, nu puteam rata fotografia la statuia 
lui Rocky Balboa.

Am pornit încet spre o altă parte din oraș, 
deoarece pe lista mea mai erau multe de văzut. 
Drumul cu mașina a fost făcut încet pentru că 
descoperisem un bulevard de-a lungul căruia erau 
arborate steagurile statelor lumii .... și nu puteam 

rata să văd unde e poziționat steagul României.... 
Şi nici nu l-am ratat!! Am fost foarte mândră când 
l-am găsit!

Ne-am continuat drumul spre următorul 
obiectiv. De data aceasta, traficul fiind aglomerat, 
am avut timp să admir toate clădirile din zonă și, 
dintr-o dată, în fața noastră a apărut, dintre zgârie 
nori, clădirea Primăriei Philadelphia, clădire 
monumentală. Dar, în scurt timp, am ajuns la unul 
dintre cele mai mari atracții turistice ale orașului: 
Independence National Historical Park, Liberty 
Bell Center și Independence Hall.

Ordonat, ne-am așezat la rândul care 
înainta rapid, pentru a putea vizita zona în care era 
expus Clopotul Libertății și unde era prezentată 
istoria acestuia. Turul a continuat cu cele trei 
clădiri ale Independece Hall. Pentru început ne-
au fost explicate regulile care sunt obligatorii pe 
parcursul vizitei. Și, vizita a început... 
 În liniște, grupul din care făceam parte, 
asculta cu interes explicațiile ghidului privind 
istoria scrisă în acele încăperi. Am avut impresia 
că ne întoarcem în timp... că îi revedem pe George 
Washington, John Hancock, John Adams, 
Thomas Jefferson și Benjamin Franklin. A fost 
impresionant să mă plimb prin aceleași încăperi 
în care au fost  acești oameni mari, încăperi în 
care au fost dezbătute și aprobate Declarația de 
Independență și Constituția Statelor Unite.

În turul nostru am intrat într-o încăpere 
unde erau expuse în vitrine copiile documentelor 
menționate anterior, călimara folosită pentru 
semnarea constituției precum și alte manuscrise. 
Am luat la rând vitrină cu vitrină și am încercat să 
citesc câteva paragrafe din fiecare manuscris .... 
și, brusc, mi-a atras atenția un document... 
„Declaration of Common Aims of the 
Independent Mid-European Nations”. La 
început am crezut că nu am citit eu bine .... așa că 
am recitit și am descoperit că a fost întocmit la 
data de 26 octombrie 1918 și că, între țările 
înșiruite, apare și România. În acel moment ochii 
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mi-au alunecat spre partea cu semnăturile și 
surpriză ... semnatar era un anumit căpitan Vasile 
Stoica. Înțepenisem lângă acea vitrină. Eram în 
anul Centenarului, anul 2018, în fața unui 
document întocmit în 1918, adică în urmă cu 100 
de ani, document care face parte din istoria țării 
mele. Recunosc că, la momentul respectiv, eu nu 
știam de existența acelui document, nu știam cine 
e acel căpitan Vasile Stoica .... Ştiam doar că 
vreau să fotografiez documentul și așa să-l pot 
aduce acasă, în România, și eram foarte, foarte 
bucuroasă. M-am simțit mândră că în muzeul 
Independence Hall din Philadelphia, pe lângă 
Declarația de Independență a Statelor Unite și 
Constituția Statelor Unite, există un document în 
care unul dintre cosemnatari este român.  

Eram în anul Centenarului! Eram acolo 
unde un brav român, în urmă cu 100 de ani, a 
susținut Marea Unire și a luptat diplomatic pentru 
Transilvania și pentru România. O parte din 
ultima frază am aflat-o la revenirea în țară, când 
am avut timp să citesc câteva articole despre 
căpitanul Vasile Stoica.

Vacanța a continuat..... Dar, ca orice 
vacanță, și aceasta s-a terminat. Revenită în țară, 
am început să răspândesc prietenilor mei copii 
după fotografia cu documentul găsit pe 
meleagurile americane. Eram bucuroasă că-l 

găsisem şi că toată lumea aprecia marea mea 
„descoperire”.... Aşa a aflat despre el şi Voicu 
Şichet, care m-a rugat să-i scriu povestea, pentru 
a o publica, alături de fotografia documentului şi 
traducerea textului din engleză, în paginile 
r ev i s t e i .  Ş i  a ş a  a  a juns  ș i  î n  a t en ț i a 
dumneavoastră. 

N.R. Căpitanul Vasile Stoica a făcut parte 
din delegaţia română trimisă în 1917 de către 
autorităţile României pentru a pleda cauza 
românească, respectiv dorinţa de unire a tuturor 
românilor din teritoriile aflate sub suzeranitatea 
Imperiului Austro-ungar cu Patria-mamă, peste 
Ocean. Delegaţia era condusă de marele nostru 
concitadin dr. Vasile Lucaciu, din ea mai făcând 
parte preotul ortodox Ion Moţa, toţi 3 fiind 
ardeleni. După periplul American, Vasile Lucaciu 
s-a întors în Europa, fiind solicitat de grupurile 
naţional-unioniste româneşti din Franţa să 
efectueze acelaşi tip de propagandă şi aici, el 
sosind la Paris în august 1918, însă Vasile Stoica a 
rămas în continuare în Statele Unite ale Americii, 
semnând din partea României preţiosul 
document găsit de d-na Ramona Antonescu în 
Philadelphia. O felicităm pe această cale pentru 
iniţiativa de a-l fotografia şi îi mulţumim pentru 
încrederea acordată dându-ni-l spre publicare în 
revista noastră! 
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Declarația Obiectivelor Comune a Națiunilor Independente din Europa Centrală

 După o conferință de 3 zile a reprezentanților Națiunilor din Europa Centrală, unde s-au discutat 
probleme legate de viitoarele relații, au fost adoptate următoarele proclamații:
 La ședința ținută în Independece Hall din Philadelphia-Pensylvania din Statele Unite ale 
Americii, în data de 26 octombrie 1918, noi, reprezentând mai bine de 50 de milioane de oameni care 
formează un lanț de națiuni care se întinde între mările Baltică, Adriatică și Neagră și care îi include pe 
ceho-slovaci, polonezi, iugoslavi, ucrainieni, uhro-ruși, armeni, lituanieni, români, italieni iredentiști, 
grecii nerăscumpărați, albanezi și zianiști, fiind total sau parțial supuși cuceririlor străine, apreciind în 
mod particular ajutorul și asistența oferită poporului atât de către guvernul și poporul american cât și de 
aliații din Antanta, în numele nostru și al fraților de  acasă, declarăm solemn prin aceasta că punem tot 
poporul nostru și resursele noastre la dispoziția aliaților noștri pentru a le folosi împotriva inamicului 
nostru comun, astfel încât toată lumea să știe că noi considerăm că acestea sunt doctrinele esențiale și 
fundamentale care for fi integrate în constituțiile care vor fi de acum înainte adoptate de către poporul 
națiunilor noastre independente, de asemenea scopurile care vor guverna acțiunile noastre comune și 
unite, acceptăm și consimțim următoarelor ca și principii de bază ale popoarelor noastre libere:

I. Că toate guvernele noastre își vor obține puterea lor dreaptă cu încuviințarea celor guvernați.
II. Că este dreptul inalienabil al fiecărui popor să își organizeze propriul guvern pe astfel de 

principii și într-o formă, astfel că propriile credințe vor promova cel mai bine bunăstarea, 
siguranța și fericirea.

III. Că dezvoltarea liberă și naturală a idealurilor oricărui stat trebuie să fie permisă pentru a-și urma 
cursul normal și fără piedici și oprită dacă acest curs lezează sau amenință interesele comune ale 
tuturor.

IV. Acestea nu ar trebui să fie un secret diplomatic și toate acordurile sau înțelegerile între națiuni ar 
trebui făcute publice înaintea adoptării și ratificării lor.

V. Astfel, noi credem că poporul nostru, având idealuri și scopuri asemănătoare, ar trebui să-și 
concentreze eforturile pentru a asigura libertățile națiunilor individuale pentru promovarea 
bunăstării lor comune, prevăzând astfel o uniune care să contribuie la pacea și bunăstarea lumii.

VI. Acestea ar trebui să formeze o ligă a națiunilor lumii într-un acord comun și unit pentru o 
cooperare adevărată și practică pentru a securiza justiția și astfel pacea printre națiuni.
De-a lungul istoriei noastre, am fost subiecții și victimele atât ale unor națiuni agresive și 

egoiste, cât și a dinastiilor autocrate și ținuți prizonieri prin forța armelor.
 Am suferit în urma distrugerii orașelor noastre, violării căminelor și pământurilor și ne-am 
păstrat idealurile pe ascuns, în ciuda tiraniei agresorilor noștri.
 Am fost privați de o reprezentare adecvată și proces corect – ni s-a negat dreptul la libera 
exprimare și dreptul la adunări și de a cere despăgubiri pentru abuzuri – ni s-a negat legătura liberă și 
prietenească cu țările înrudite, iar bărbații noștri au fost implicați în război împotriva fraților și a 
prietenilor din rase apropiate.
 Semnatarii acestei declarații și reprezentanții altor popoare independente care își pot scrie 
numele mai jos, se angajează, astfel, în numele națiunilor pe care le reprezintă, că uniți se vor lupta ca 
aceste lucruri rele să fie îndreptate, ca suferințele războiului mondial să nu fi fost în zadar, și că 
principiile stabilite aici vor fi înglobate în legile organice ale oricăror guverne pe care oamenii de aici le 
vor stabili de acum înainte.

N.R. Citind punctul VI, am tras concluzia că, probabil, cel mai fidel popor faţă de cele stabilite la Philadelphia a 
fost al nostru, deoarece, prin marele om politic Nicolae Titulescu, în toată perioada interbelică, România a fost un 
factor de stabilitate, ce a acţionat consecvent pentru pace, fiind un promotor şi susţinător fără echivoc al Ligii 
Naţiunilor, organizaţie ce a constituit germenele Organizaţiei Naţiunilor Unite din zilele noastre. Şi mai e ceva: 
SUA păstrează la loc de cinste un document de acum 100 de ani, ceea ce înseamnă că nu-l renegă, aşa cum nu 
renegă nici Tratatul de la Trianon, ca parte integrantă a sistemelor de tratate internaţionale încheiate în cadrul 
Conferinţei de Pace de la Paris de după primul război, reconfirmate după a doua conflagraţie mondială a 
secolului trecut. Oare de ce unii trebuie să conteste mereu ceea ce s-a stabilit, şi s-a semnat de către toate părţile, 
în cadrul unor tratate şi convenţii internaţionale, mai ales că acestea s-au dovedit a fi, în timp, soluţii corecte şi 
viabile!? Oare nu e suficient cât sânge nevinovat s-a vărsat şi câte distrugeri au avut loc în secolul XX, tocmai 
datorită nerespectării unor astfel de documente internaţionale!?  
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100	de	ani	de	la	eliberarea	
orașului	și	județului	Satu	Mare

		19	aprilie	1919

Dr.	Daniela	BĂLU

    acă anul 2018 a fost anul Centenarului 
Marii Uniri, cu siguranță anul 2019 este anul 
Centenarului sătmărean. La 19 aprilie 1919 (în 
Sâmbăta Mare de Paști), județul și orașul Satu 
Mare au fost eliberate de armata română, 
punându-se astfel capăt Directoriului bolșevic 
maghiar condus de Béla Kun, dar și secularei 
dominații maghiare. Acest eveniment istoric 
deosebit de important a fost relatat în data de 19 

1aprilie 1924 de către Augustin Ferențiu , primul 
primar român al orașului, cel care a avut un rol 
remarcabil la introducerea administrației 
românești în Satu Mare. Amplul proces de 
instaurare a autorităților românești în județul 

2nostru a debutat la prefectura din Carei  (pe 
atunci reședința județului), la ceremonia oficială 
participând și Iuliu Maniu, președintele 
Consiliului Dirigent. În data de 27 aprilie 1919, 
la Carei, I. Maniu a fost alături de avocatul 
Alexandru Racoți Filip, care a preluat 
conducerea  prefecturii, fiind păstrați în posturi 
cei 135 de funcționari, toți maghiari, marea lor 

3majoritate jurând credință statului român . 
Introducerea administrației românești în 
teritoriile din vestul și nord-vestul României 
Mari a fost posibilă doar după ce armata română a 
eliberat zona de graniță, rămasă sub controlul 
guvernului maghiar. Intrarea triumfală a armatei 
române în Sătmar, la 19 aprilie 1919 (dar și 
evenimentelele care au precedat-o), este descrisă 
în detaliu de Augustin Ferențiu (foto), lăsând 
astfel posterității unul din cele mai valoroase 
documente, pe care considerăm că este 
momentul oportun să-l readucem în atenție, 
publicându-l integral. 

”Mi s-a dat de către Casa Culturală 
Română plăcuta însărcinare, ca să vă istorisesc 
evenimentele cari s-au petrecut în oraşul nostru 
în ziua de 19 aprilie 1919.

Reamintirea acestor evenimente istorice 
şi astăzi ne face vie impresie a deşteptării din 
somnul cel de moarte - la realitatea fericită.

Intâmplările zilei de 19 aprilie 1919 însă 

aşa cum se prezintă, izolate, pe scena ce se 
numeşte oraşul Satu Mare, nu se pot înţelege şi 
aprecia dintr-o scurtă recensiune a manifestărilor 
locale fără cunoştinţa raporturilor ce era între 
evenimente locale şi acele generale de mult mai 
mare importanţă.

Deci avem să mergem puţin înainte.
În octombrie 1918 războiul mondial se 

apropiase la sfârşit. Ultimele faze au fost ruperea 
şi prăbuşirea frontierei austro-ungare în Italia, 
urmată de evenimentele politice: detronarea 
dinastiei habsburgice şi proclamarea republicei 
ungureşti în 31 octombrie 1918. Sub regimul 
republican în părţile ardelene locuite de români 
după putinţă s-a<u> validitat principiile lui 
Wilson. A contribuit mult la aceasta vizita 
generalului Berthelot, care a cutreierat acele 
regiuni a<le> fostei monarhii austro-ungare, ce 
era<u> populate de naţionalităţi. Regimul 
republican maghiar a admis adunarea naţională 
română de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, în 
care s-a declarat unirea Ardealului cu patria 

D
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mamă.  A tolerat organizarea gărzilor naţionale 
cu atât mai mult, că guvernul republican, nu a fost 
în măsură să asigure ordinea şi liniştea ţării. Aici 
în ţinuturile noastre căpitanul Oancea a organizat 
gărzile naţionale, care a<u> avut un rol important 
chiar la intrarea armatei române. Un gardist din 
comuna vecină Jidani (Sătmărel – n.n.) de 
exemplu a fost decorat pentru concursul ce 1-a 
dat trupelor asediante. În specie în oraşul Satu 
Mare nu s-a înfiinţat gardă naţională română din 
cauza că eram foarte puţini români în acest oraş. 
Deci s-a organizat gardă civilă, la care şi noi 
românii, câţi eram am făcut parte. S-a înfiinţat 
însă Sfatul Naţional Român şi în oraşul nostru.

În 21 martie 1919, guvernul republican 
maghiar terorizat de socialişti a scăpat din mână 
puterea dând loc sovietelor comuniste. Cu data 
aceasta s-a răsturnat tot ce se numeşte ordine şi 
legalitate în ţară şi a început să domnească 
teroarea bolşevică.

La începutul lunei aprilie 1919 într-o zi a 
plutit asupra oraşului nostru un avion român, din 
care s-a<u> aruncat mii de afişe, prin cari ne 
îmbărbăta<u> fraţii de dincolo de frontieră, ca să 
nu disperăm, să nu credem minciunelor şi să fim 
încă cu puţină răbdare, că în scurt  timp vom fi 
scăpaţi de sub jugul străin.

Sub regimul comunist s-a constituit şi în 
oraşul Satu Mare sfatul bolşevic ce se numea 
"Directoriu". S-a instalat la primărie şi la 
reşedinţa episcopească. Acest Directoriu a 
preluat şi administraţia comunală. Spre norocul 
nostru însă mai mult s-a ocupat de propagandă 
politică şi socială, decât de administraţie. 
Activitatea directoriului în ceea ce priveşte 
administraţia comunală, s-a mărginit la diferite 
recensăminte, cari erau foarte jignitoare 
populaţiei, la statistica de locuinţe, punându-se în 
vederea tuturor că locuinţele se vor ocupa de 
proletari, cari a<u> stat destul în locuinţe proaste. 
S-a mai extins activitatea directoriului asupra 
rechiziţii şi sechestrării de bijuterii, haine, rufe, 
alimente, etc. S-a <u> comunizat toate averile 
particulare, instituţiunile publice, şcoli, 
internate, teatru, mănăstirile călugărilor şi 
surorilor de caritate, preoţilor şi călugăriţelor li s-
a impus ca să-şi lepede hainele călugăreşti şi să 
îmbrace haine civile.

De frica armatei civile, directoriul a 
transportat la Budapesta efectele aflătoare în 
casieria oraşului în valoare de 5.000.000 
coroane.

În Satu Mare era în timpul bolşevismului 

un detaşament săcuiesc. Directoriul comunist 
însă nu avea încredere în aceşti soldaţi. A fost 
trimis din centru un delegat politic pe lângă acest 
comandament, numitul Fridrich Karikás, 
muncitor de fier. Divizia săcuiască a fost lăsată în 
rezervă, numai o mică porţiune din frontieră a 
fost păzită de secui, la comuna Ilba. La frontiera 
de-a stânga Someşului, la comuna Tămaia-Pomi, 
Borleşti-Ardusat era<u> trupe roşii bolşevice.

Trupele române în 1918 pe la crăciun 
a<u> înaintat până la Baia Mare şi a<u> stat în 
faţa trupelor comuniste pe frontiera menţionată, 
până în Sâmbăta Patimilor, când deodată cu 
trupele române de la frontiera din Bihor şi Sălaj 
a<u> înaintat spre Tisa.

Pe frontiera Ilba-Tămaia mereu a<u> fost 
lupte mai mici, în aceste lupte a<u> căzut 
prizonieri la bolşevici 6 ofiţeri români, un 
confesor şi 60 <de> soldaţi, cari era<u> internaţi 
aici în Cazarma Regina Maria şi era<u> daţi 
consiliului de Răsboiu bolşevic. Tot în această 
cazarmă era<u> deţinuţi 4 ofiţeri săcui, cari au 
fost arestaţi ca anterevoluţionari pentru faptul că 
s-a dat o granată peste un delegat din centru, 
numit Molnar, care a  fost trimis pentru 
organizarea trupelor roşii de la frontieră. 
Atentatul nu a reuşit, însă ofiţerii au fost traşi la 
răspundere şi daţi judecăţii. În 18 aprilie 1919 era 
să se întrunească Consiliul de Răsboiu bolşevic 
să-i judece, însă în urma informaţiunilor sosite de 
la frontieră s-a amânat. În aceeaşi zi seara 
sfârşindu-se domnirea comunistă, în 19 aprilie 
1919 a<u> fost eliberaţi.

Să ţinem însă rând în istorisirea 
evenimentelor.

În 16 aprilie 1919, dl. dr. Ilie C. Barbul 
advocat, dr. Andrei Doboşi advocat şi dr. Silviu 
Pop primprocuror, la invitaţia fostului Ministru 
de Interne în guvernul republican maghiar, iar 
dr.Vincze Nagy, iau parte la o consfătuire, ce a 
avut 1oc în casa numitului ex-ministru în Satu 
Mare. Colonelul Cratohwil, comandantul 
detaşamentului săcuesc  încă se afla la casa d-lui 
dr. Vincze Nagy,  însă stă<tea> într-o altă 
cameră.  Dl.Vincze Nagy mijloceşte înţelegerea 
între cele două părţi. La telefon s-a anunţat că 
dinspre Debreţin sosesc la Satu Mare 4 companii 
de teroare din armata roşie. D<om>nii dr. I.C. 
Barbul şi dr. Silviu Pop au fost rugaţi ca la orele 4 
p.m. să plece cu automobilul detaşamentului, să 
treacă peste frontieră până la trupele române, 
cerând muniţie pentru săcui ca aceştia să poată 
rezista trupelor de teroare şi să poată susţinea 
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ordinea până la intrarea trupelor române.
La  ora 4 d<om>nii s-au prezentat. Li se 

spune însă că automobil<ul> nu stă la dispoziţie, 
să poftească cu trăsura. Văzând lipsa seriozităţii 
din partea acelor cari au cerut concursul lor, a<u> 
renunţat la orişice intervenţie.

S-a mai făcut încă o încercare în aceeaşi 
zi tot de către dl.Vincze Nagy, că prin 
intelectualii români din localitate să ia contact cu 
trupele române de la frontieră. În acest scop a<u> 
fost rugaţi d<om>nii dr. Mihai Pop advocat şi dr. 
Andrei Doboşi advocat, că anume în altă zi la 
orele 2 p.m. să plece peste frontieră şi să ceară 
comandamentului trupelor române liberă 
retragere pentru detaşamentul săcuiesc. Locul de 
întâlnire a fost fixat la cimitirul romano-catolic. 
D<om>nii de la divizie nici de astă dată nu s-au 
prezentat cu automobilul. Dl. dr. Mihai Pop a 
făcut reproşuri d-lui Vincze Nagy pentru bătaia 
de joc şi cu toate că d-nul Vincze Nagy a mai 
insistat pe lângă ei arătând  că nu el este vina ci 
situaţia extraordinară, a refuzat cu desăvârșire ca 
să mai facă încercări de intervenţie cu atât mai 
mult, că se zvonise deja că trupele române a<u> 
rupt frontiera armatei roşii şi sunt în înaintare 
spreSatu Mare. 

În 17 aprilie 1919. Seara Directoriul 
Comunist s-a desfiinţat. Consiliul orăşenesc 
numaidecât  s-a  întrunit  şi  a preluat 
administraţia, luând măsurile necesare pentru 
paza oraşului. Toată noaptea a stat în permanenţă 
ţinând contact cu comandamentul săcuilor. 
Comenduirea pieţei în această noapte, precum şi 
în ziua  următoare a fost ţinută de către 
locotenent colonel Csekö.

Dl. dr. Stefan Lenard fost primar, cu 
concursul locotenent colonelului Csekö și altor 
ofiţeri, a dat peste membrii Directoriului, cari 
era<u> gata de plecare şi provocându-i ca să 
predea valorile oraşului aflătoare la ei, aceştia s-
a<u> declarat că sunt dispuşi la aceasta dacă li se 
va asigura libera plecare şi pază în contra 
eventualelor insulte. Aceasta li s-a promis şi ei au 
predat 1.250.000 coroane.

În noaptea zilei de 17 aprilie 1919 cu 
preţiosul concurs

al jandarmilor rurali au fost scoşi din 
închisoarea Consiliului de Răsboiu bolşevic acei 
6 ofiţeri români prizonieri şi acel confesor, care 
erau arestaţi în Cazarma Regina Maria (atunci 
cazarma honvezilor), au fost transportaţi apoi la 
tribunal să fie scutiţi de orişice primejdie.

În 18 aprilie 1919. Înainte de masă foştii 

membri ai Directoriului comunist s-au adunat în 
curtea Casei Cercuale, de unde, sub paza 
soldaţilor săcui a<u> plecat  în gară. S-au dat sus 
într-un vagon special, trenul apoi a plecat cu ei la 
orele 9 la Debreţin spre Mátészalka, fiindcă linia 
dreaptă spre Careii Mari era deja ameninţată de 
trupele române.

În această zi după masă dl. Ludovic 
Bélteki preot reformat, conchiamă o adunare 
poporală în Curtea Liceului Reformat, la 
careia<u> parte cel puţin 5.000 <de> cetăţeni. 
Adunarea este deschisă și presidiată de dl. dr. 
Stefan Lénárd primar. El dă seamă despre 
măsurile luate în urma desfiinţării Directoriului 
Comunist, apoi provoacă pe cetăţeni, ca să se 
prezinte la garda civilă pentru menţinerea ordinei 
după retragerea trupelor săcuieşti. 

Dl. Bélteki în conferinţa sa spune că 
comunismul bazat pe teroare a dat faliment, 
funcţionarii şi-au ocupat posturile.

Valori le  sechestrate  se  vor  reda 
proprietarilor justificaţi şi se va aplica legea 
excepţională a statariului. 

După mai multe discursuri adunarea 
declară, că pentru oraşul Satu Mare s-a sfârşit 
regimul comunist, se restabileşte libertatea 
presei, se vor reda tuturor lucrurile rechiziţionate 
şi sechestrate de Directoriu. Delegaţii bolşevici 
de pe lângă autorităţi numai decât se vor da afară. 
Funcţionarii se vor reintegra în posturi şi se va  
organiza garda civilă.

După adunarea poporală, iară s-a întrunit 
consiliul orăşenesc şi-a continuat serviciu 
permanent toată noaptea în biroul şefului poliţiei 
şi la oficiul de aprovizionare în cabinetul fostului 
consilier dr. Octavian Pop. Deoarece la Primărie 
se făcea  curăţire generală şi restabilirea situaţiei 
anterioare. La Primărie erau toate răsturnate, 
birourile schimbate, mobilierul transportat care 
î n c o t r o .  S a l a  m a r e  a  p r i m ă r i e i  e r a 
complectamente murdărită de garda roşie. Altfel 
<de> daune mai simţitoare nu s-a<u> făcut, decât 
că s-au furat 9 maşini de scris. Diseară însă nici 
urma nu s-a mai văzut a gospodăriei comuniste, 
afară de 2-3 fire rupte de telefoane, ce au fost 
instalate de comunişti.

În aceste zile de însemnătate istorică 
membrii Consiliului orăşenesc era<u> dr. 
Stefan Lénárd primar ajutor, dr. Octavian Pop, 
dr. Zoltán Pap, AndreiSézkely consilieri, dr. 
Alexandru Antal primjuristconsult, Adalbert 
Figus şeful contabilităţii şi eu care atunci eram 
consilier.
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Am să constat, că a<u> făcut servicii 
preţioase oraşului, d<om>nii dr. Mihai Pop, dr. 
Andrei Doboşi, dr. I.C. Barbul advocaţi, dr. Iosif 
Nagy fost şef de poliţie şi Carol Hajdu 

4funcţionar, precum şi d<om>nii Ionel Cloaje  şi 
Rudolf Bartl, foşti căpitani în armata austriacă, 
cari alături cu consiliul orăşenesc a stat în 
permanenţă 3 zile şi 3 nopţi.

În noaptea zilei de 18 aprilie 1919 dr. 
Mihai Pop, dr. Andrei Doboşi, dr. Augustin 
Silvași  cu mine împreună,  a<m> intervenit la 
primul procuror pentru eliberarea ofiţerilor 
români transportaţi la tribunal în noaptea 
anterioară. Dl. primprocuror dr. Silviu Pop, i-a 
pus numaidecât în libertate. Apoi a urmat o 
emulaţie nobilă între noi, băştinaşi sătmăreni, 
care pe care anume dintre ofiţeri să-1 
găzduiască.

După ce i-am plasat la căşile noastre, ne-
am întors la poliţie. Era noaptea la orele 12, când 
am primit cel dintâiu aviz telefonic îmbucurător, 
că anume trupele române de fapt sunt în 
înaintare. Între comuna Jidani şi Moftin s-au 
tăiat sârmele telegrafice şi patrule de cavalerie 
a<u> traversat linia ferată între Jidani şi Gilvaci.

Nedurmiţi, dar într-o fericită aşteptare 
am privit primele raze a<le> soarelui în 
dimineaţa zilei de 19 aprilie 1919.

Era sâmbăta patimilor şi noi eram în 
aşteptarea învieri i ,  dar nu numai a 
răscumpărătorului dl. nostru Isus Hristos, ci 
şi a învierii neamului nostru românesc (s.n.).

Era o zi senină dulce de primăvară.
Detaşamentul săcuilor în zori de zi a 

început să se retragă, întâiu a<u> plecat unităţile 
retrase de la frontieră, apoi rezervele cari era<u> 
plasate în oraş. La orele 10 înainte de masă a 
plecat artileria şi pe urmă trenul cu bagaje.

Populaţia aştepta înfricoşată retragerea 
de la frontieră a trupelor roşii. Această retragere 
însă nu a urmat, fiindcă trupele bolşevice 
neorganizate în parte a<u> fost împrăştiate de 
trupele române înaintând spre Sătmar, <o> parte 
a<u> fost dezarmate de trupele de cavalerie cari 
în marş forţat de la Hodod (Sălaj) a <u> sosit mai 
înainte la barierele oraşului decât bolşevici<i> 
fugăriţi de la frontiera Tămaia-Ardusat.

În 19 aprilie dimineaţa au fost scoşi din 
prinsoare şi acei 60 soldaţi români, cari ca  
prisonieri era<u> internaţi  în casarma 
honvezilor. Le-am dat arme în mână şi i-am pus 
pază oraşului sub conducerea d-lui fost căpitan 
Ionel Cloaje şi a foştilor ofiţeri ai armatei austro-

ungare. Cu toţii era<u> băieţi  cinstiţi  şi de 
încredere, cari sub domnirea comunismului s-a 
<u> retras de la orişice serviciu militar.

Sfatul Naţional Român şi consiliul 
orăşenesc sta<u> gata pentru primirea trupelor 
române.

Înainte de 9 ore cu ceva am plecat într-o 
trăsură împreună cu d<om>nii dr. Mihai Pop, dr. 
Andrei Doboşi, Adalbert Figus şi Gavril Pauşan 
locotenent în armata română care era unul dintre 
ofiţerii prisonieri eliberaţi de noi. Am luat 
direcţia spre Păuleşti în ferma convingere, că 
primele trupe române numai pe Şosea de la 
Valea-Vinului spre Păuleşti pot să sosească 
dinspre frontiera Ilba-Tămaia. Aveam pe lângă 
noi doi plutonieri de jandarmi călare, dintre cari 
mai ales Antoniu Mitzger, băiat brav, merită să 
fie amintit. Aceştia a<u> plecat înainte până la 
locul unde a<u> dat de  trupele roşii.  Întorându-
se ne-a<u> raportat, că trupele roşii sunt în linia 
comunei Cărăşeu, retrăgându-se în complectă 
desordine.

În acelaşi timp întâlniserăm voluntarii 
săcui şi o baterie cu 4 tunuri în retragere. Deci 
ne-am întors cu atât mai mult, că oprindu-ne la 
moara cu aburi ni s-a spus la telefon că pe altă 
cale se apropie trupe române şi anume dinspre 
comuna Doba, cari au să sosească mai nainte 
decât cele de la frontiera Ilba-Tămaia.

Întorcându-ne, Consiliul orăşenesc a 
hotărât ca să plec însoţit de dl. Adalbert Figus, 
fost şef al contabilităţii spre întâmpinarea 
trupelor române, luându-ne drumul pe  
şosea<ua> transversală spre comuna Doba.

Am plecat la orele 11.
Abia am trecut peste bariera de la podul 

Someşului, ne-am întâlnit cu o patrulă de 
cavalerie constatatoare, dintr-un ofiţer şi 6 
roşiori.

Ne-a<u> oprit.
Am spus ofiţerului că plecăm spre 

întâmpinarea trupelor. Ne-am legitimat, apoi 
dându-ne un soldat pe lângă noi, ne-a dat 
drumul.

Am plecat mai departe şi cam pe la 
cârciuma din Vetiş ne-am întâlnit cu avangarda 
diviziei de cavalerie, care înainta dinspre Hodod 
(judeţul Sălaj) la Sătmar, Comandantul 
avangardei era colonelul de roşiori Ressel.

Mărturisesc că eram mult emoţionat. În 
câteva cuvinte l-am rugat pe dl. colonel să cruţe 
oraşul Satu Mare de jaf şi bombardament. L-am 
asigurat că în oraş nu mai sunt trupe inamice şi 
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prin urmare trupele române pot să intre fără nicio 
rezistenţă.

Dl. colonel Ressel a spus că să ne 
întoarcem numaidecât şi să publicăm că în întreg 
curpinsul oraşului, ca până la orele 3 după masă 
toate armele să se adune la primărie, populaţia să 
se poarte liniştit, pentru trupe să se îngrijească de 
apă şi pe la orele 3 să se adune la primărie 30 
<de> cetăţeni fruntaşi. La ora 3 va sosi dl. general 
Davidoglu în localitate şi va lua măsurile 
cuvenite.

Noi ne-am repezit spre Sătmar şi am 
executat ordinile primite. La vestea sosirii 
armatei, s-a aglomerat multă lume în piaţa 
oraşului. Era la orele 12 când garda civilă a 
împrăştiat lumea nu cumva să aive aspectul unei 
demonstraţiuni.

Până când noi eram plecaţi spre 
întâmpinarea armatei, dr. I.C. Barbul a plecat cu 
o trăsură de-a primăriei la podul Someşului, 
având drapel mare alb cu sine. În acele momente 
a sosit şi prima patrulă de cavalerie la pod. 
Soldaţii şi caii era<u> acoperiţi cu praf. A<u> 
stat puţin până când s-a<u> aranjat şi apoi 
a<u>plecat înainte pe calea Dragoş Vodă, 
Bulevardul Ferdinand, strada Regina Maria şi 
fără de a se opri în piaţă, a<u> mers mai departe 
pe str. Lucaciu, str. Mihai Viteazul, str. Ştefan cel 
Mare, str. General Berthelot şi Bulevardul Unirii 
urmărind detaşamentul săcuilor. Era la 12 şi 35, 
când patrula a traversat piaţa. La un ceas fără un 
sfert a sosit dinspre str. Cetăţii în piaţă, colonelul 
Ressel însoţit de ofiţeri şi de o baterie, care 
numaidecât a fost plasată în faţa hotelului Dacia. 
Colonelul Ressel a mers călare până la primărie, 
unde a fost bineventat de ajutorul de primar dr. 
Stefan Lénárd.

Colonelul pe scurt a repetat ceea ce a spus 
delegaţilor ca până la orele 3 sunt de a se aduna 
toate armele la primărie şi că la orele 3 şi 20 tot la 
primărie să fie întruniţi 30 cetăţeni fruntaşi 
împreună cu Consiliul orăşenesc pentru primirea 
generalului Davidoglu. Colonelul apoi a plecat 
cu suita sa la masă la hotelul Dacia.

Între aceste divizia de cavalerie cu 
încetul a sosit pe str. Cetăţii în piaţă. Înainte 
venea o grupă de biciclişti, apoi cavaleria, 8 
soldaţi cu fanfare în frunte cu un tambur, după ei 
iară cavaleria, pe urmă mitraliere şi artileria.

Trupele s-au plasat în careu în mijlocul 
pieţii. Văzând atitudinea paşnică a armatei, s-a 
adunat din nou multă lume în piaţă, admirând 
trupele române, cari s-a prezentat admirabil. 

Soldaţii bine îmbrăcaţi, bine echipaţi, caii 
frumoşi, şi peste tot s-a manifestat o disciplină 
complectă. Era un tablou impunător, mai cu 
seamă că pe aici era vestea că trupele române 
sunt prost echipate, armament inferior, soldaţii 
desculţi, etc.

La orele 3 s-a întrunit în sala primăriei 
Consiliul orăşenesc şi nu numai 30, ci peste l00 
de cetăţeni de căpetenie.

Generalul Davidoglu a sosit exact la 3 şi 
20. În piaţă, în faţa primăriei a fost salutat la 
sosire de dl. avocat dr. A. Doboşi. În sala 
primăriei toţi a<u> stat sus, când a intrat dl. 
general şi a fost primit cu aclamaţiuni "Trăiască".

Dl. general a mulţumit salutările şi s-a 
plasat lângă scaunul presidial. Stând în picioare a 
ascultat felicitarea ajutorului de primar dr. 
Lénárd, ce a fost tălmăcită pe româneşte de fostul 
căpitan  Ionel Cloaje.

"Nu ştim" - spunea dl. dr. Lénárd – în cât 
se va respecta de imperiul român limba maternă a 
populaţiei maghiare şi autonomia oraşului, dar 
ştim că faţă de stupiditatea bolşevismului dv. 
aduceţi cultura occidentului civilizat. Pentru 
susţinerea ordinei publice ne oferim serviciile 
noastre. Vă salut în numele acestui oraş."

Dl .general  Davidoglu a  răspuns 
următoarele: "Nu ca inamici am venit, ci ca fraţi 
porniţi la ordinul Antantei, ca să

ased iem l in i i l e  demarca ţ iona le . 
Respectăm toată lumea cinstită, numai a 
bolşevismului adversari suntem." 

"Cu sosirea armatei române se va 
res tabi l i  ordinea dinaintea  revoluţ ie i . 
Funcţionarii fără deosebire pot să-şi ocupe 
posturile şi autorităţile vor continua activitatea 
lor conform ordinilor ce se vor publica."

"Cu încredere aşteptăm deciderea 
antantei, orice să fie aceasta."

"Populaţia are să fie liniştită. Cetăţenii 
cinstiţi se vor lăsa în pace. Oraşul este scutit de 
jaf, fiindcă şi-a deschis porţile benevol înaintea 
armatei române. Nimene<a> nu va fi internat."

"Trupele pleacă mai departe, numai atâta 
armată va rămâne în oraş câtă este indispensabilă 
pentru susţinerea ordinei. Dacă va fi linişte în 
oraş, nimeni nu i s-a face nici o nedreptate. De 
astăzi înainte însă să nu mai fie nici amintire de 
bolşevism."

Discursul a fost des întrerupt de aplauze. 
Ca să fie înţeles şi de 1umea ungurească, dl. 
general a  ţinut pauză după fiecare proposiţiune 
şi a lăsat să se traducă pe ungureşte de către căpi-
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tanul Cloaje.
După adunare dl.general s-a retras în 

cabinetul primarului împreună cu ofiţerii 
superiori şi a stat puţin cu membrii Sfatului 
Naţional Român şi cu consilierii orăşeneşti.

Seara la 8 a fost un mare banchet oferit de 
primărie. Cu aceasta ocasiune împreună cu 
ofiţerii trupelor asediante, 500 <de> persoane 
a<u> luat parte la masa organizată la hotelul 
Dacia.

Toată lumea era încântată şi mulţumită. 
S-a<u> rostit multe toasturi chiar şi din partea 
ungurilor.

În 20 aprilie 1919 în zori de zi s-a 
terminat banchetul. Trupele, afară de acele cari 
a<u> fost destinate pentru paza oraşului, a<u> 
plecat mai departe.

Înainte de plecare în 20 aprilie 1919 am 
v ă z u t  u n  g e s t  e n e r g i c  d i n  p a r t e a 
comandamentului trupelor române, anume la 

ordinul comandamentului a<u> fost executaţi în 
curtea căsărmii honvezilor un plutonier din 
armata roşie numit Rápolti şi încă doi soldaţi 
bolşevici, cari era<u> deja judecaţi la închisoare 
de <către> Consiliul de războiu comunist pentru 
furturi, jafuri şi complicitate la omorul părintelui 
Izidor Silaghi, fost preot român din comuna 
Bicău.

În 20 aprilie 1919 după masă la orele 3 a 
sosit în localitate statul major al diviziei 2 de 
cavalerie în frunte cu dl. general  Constantinidi. 
În sala primăriei a fost salutat de dl. advocat dr.A. 
Doboşi. După aceasta dl. general a luat în primire 
oraşul Satu Mare. 

...şi noi am fost dezrobiţi”.

N.R.: Cuvântarea a fost rostită în seara 
zilei de 19 aprilie 1924, în sala Teatrului 
Orășenesc Satu Mare, cu prilejul aniversării a 5 
ani de la eliberare.

1.. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale,  fond personal Popp S. Aurel, dosar inv. 301/1924. Discursul a 
fost publicat și în presa vremii, în ziarul ”Satu Mare”, nr. din 20, 27, 30 aprilie, 4 mai/1924.
2.. Pentru informații detaliate vezi pe larg: V. Ciubotă, B. Dulgău, D. Radosav, S. V. Marinescu, Lupta românilor din 
județul Satu Mare pentru făurirea statului național unitar. Documente 1848 – 1918, București, 1989;  D. Radosav, V. 
Ciubotă,  1918 în Sătmar, Cluj Napoca, 1996; V. Ciubotă,  Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918 – 1919), 
Satu Mare, 2004.
3.. Lucian Cucuiet, Eliberarea județului Satu Mare (aprilie 1919). Aspecte inedite din biografia col. Paulian 
Constanti (1874-1919), în  Satu Mare. Studii și comunicări, 1997, pp. 229-232.
4. . Este înmormântat în cimitirul reformat de lângă Gara Satu Mare.

Note
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Eliberarea	zonei	Codru	după	Marea	Unire	
și	odiseea	monumentului	eroilor	de	la	Hodod	(I)

   eîntorşi de la Alba Iulia, participanţii la 
Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 
au adus la cunoştinţa tuturor istoricele hotărâri. În 
cadrul unor adunări solemne au fost sfinţite 
steagurile tricolore şi înălţate pe edificiile publice.

Însă, din cauza liniei demarcaţionale 
provizorii, administraţia românească în Sălajul 
istoric s-a instalat abia în cursul lunii aprilie 1919. 
Astfel, abia după 5 luni de zile de la votarea actului 
Unirii, judeţele din nord-vestul României erau 
încadrate în hotarele statului naţional unitar 
român, timp în care populaţia românească de aici, 
în special semnatarii Unirii Transilvaniei cu 
România, a avut de îndurat un adevărat calvar. 
Populația românească a fost supusă unei terori 
fizice şi psihice de nedescris, din partea vechilor 
autorităţi și a bandelor de secui, care nu acceptau 
noile realităţi geopolitice stabilite după Primul 
Război Mondial. Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, prin votul celor 
1228 de delegaţi aleşi, în prezenţa a peste 100.000 
de români adunaţi pe Câmpul lui Horea, 
consfinţise Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România.
 Consolidarea Unirii s-a realizat cu greu 
datorită contextului politic şi militar intern şi 
internaţional. În condiţiile în care armata română 
reintra în război alături de Antantă, Marile Puteri 
Aliate recunoscuseră încă o dată ideea unirii 
tuturor românilor într-un singur stat. 

Pe data de 13 noiembrie 1918, la Belgrad, 
se  semnează o convenţie  mil i tară  între 
Comandamentul Armatei Aliate de Orient şi 
delegaţii guvernului Karoly, prin care cursul 
Mureşului era fixat ca linie de demarcaţie 

1
răsăriteană a Ungariei faţă de România .         
 Această linie, după cum afirma marele om 
politic sălăjean Iuliu Maniu, „împarte naţiunea 
română din Transilvania şi Ungaria în două părţi, 
ceea ce agravează dificultăţile în acţiunea de 
renaştere naţională în aceste zile de prefaceri 
istorice”, dezvăluind, totodată, acţiunile 
guvernanţilor unguri îndreptate împotriva 

2
locuitorilor români .
 Conform ordinului dat de către Înaltul 
Comandament român, la 13 noiembrie 1918 
începea acţiunea de eliberare a Transilvaniei. 
Primită cu entuziasm de către populaţia locală şi 

fiind ajutată de gărzile naţionale române, chiar şi 
de către cele săseşti, armata română reuşeşte să-şi 
concentreze grosul forţelor sale, până pe data de 6 
decembrie, în regiunea Reghin-Topliţa-Ditrău-
Gheorgheni-Borsec-Bistricioara, reuşind să fie 
controlate căile de comunicaţie şi centrele urbane 

3din această zonă .
 Ca urmare a evenimentelor care se 
petreceau dincolo de linia de demarcaţie, a 
anarhiei şi terorii instaurate de către autorităţile 
maghiare, Consiliul Dirigent al Transilvaniei cere 
guvernului Ungariei şi Antantei să se asigure 
preluarea teritoriilor româneşti din Transilvania, în 
consens cu dorinţa milioanelor de români care 
votaseră unirea tuturor teritoriilor româneşti într-
un singur stat.
 Armata română a trecut Mureşul şi a ajuns 
pe data de 9/22 ianuarie 1919 pe aliniamentul: vest 
Sighetul Marmaţiei-vest Baia Mare-vest Zalău-est 
Ciucea-Zam-cres te le  munţ i lor  Apuseni , 
încheindu-se o altă etapă importantă a acţiunii de 

4eliberare a Transilvaniei .
 În zona Codru, linia de demarcație trecea la 
500-1000 metri de satele Giurtelecu Hododului, 
Oarța de Jos, Băsești, Tămășești, Urmeniș, Asuajul 
de Jos și Bârsăul de Jos. Dincolo de linia de 
demarcație, primele sate erau Hodod, Bicaz, 
Stremțiu, Odești, Băița, Asuajul de Sus și Bârsăul 
de Sus. 

Centrele cele mai importante ale secuilor 
erau Hododul, Stremțiul și Asuajul de Sus.

În ziua de Bobotează, care atunci era 
sărbătorită după vechiul calendar, adică 19 
ianuarie 1919, armata română, cu ajutorul gărzii 
naționale române din Băsești, condusă de 
vrednicul preot Alexandru Achim, a eliberat orașul 
Cehu Silvaniei, sediul plasei Cehu.

Pe data de 22 ianuarie 1919, spunea 
Alexandru Achim, la Cehu Silvaniei a sosit un 
vagon cu arme sistem Manlicher din 1895 și o 
cantitate mare de muniție, din care el a primit 200 
de arme, formând la Băsești o gardă de 146 de 
„oameni bravi, gata la moarte”.

În perioada 25-30 ianuarie 1919, secuii s-
au așezat pe linia demarcațională, de unde au 
început să atace satele situate dincoace de linia de 
demarcație, locuite de români. Scopul lor era să 
cucerească Băseștiul, „Mecca” românilor 

Marin	POP
R
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ardeleni, unde locuia „bătrânul nației”, Gheorghe 
Pop de Băsești, președintele Partidului Național 
Român și al Sfatului Național Român, parlamentul 
provizoriu al Transilvaniei. Aceste atacuri i-au 
slăbit inima și i-au grăbit sfârșitul.
 Atacurile îndreptate împotriva satelor 
Băsești și Giurtelec au fost tot timpul respinse, dar 
celelalte sate de pe linia demarcațională aveau 
gărzi mai slabe și n-au putut rezista. Astfel, țăranii 
se refugiau la Băsești și cereau ajutorul preotului 
Alexandru Achim, comandantul gărzii naționale 
române din localitate. Acesta s-a deplasat la Cehu 
Silvaniei și a adus o mitralieră cu 6 bande de 
cartușe și cu cei mai curajoși gardiști din Băsești a 
plecat la Bicaz. În Asuajul de Sus, s-a întâlnit cu 
sublocotenentul Andreicuț, împreună cu care au 
pus la cale un plan de operațiuni militare, pentru 
eliberarea satului Bicaz. Primiți cu nespusă 
bucurie și ovații de către românii din Bicaz, 
gardiștii s-au stabilit la locul numit „Holmuri” și i-
au așteptat pe secui. După un atac respins de către 
gardiștii români, secuii au revenit cu trupe 
numeroase și au atacat, din nou, satul Bicaz. După 
o luptă scurtă, gardiștii au fost nevoiți să se retragă 
spre Oarța de Sus.
 Cât timp au stat în Bicaz, secuii s-au dedat 
la violențe și jafuri, bătându-i pe români și 
omorând mai multe persoane. La Bicaz au 
„spurcat” biserica, instalând în podul ei mitraliere, 
jefuind animale, haine și bani. În satul Corni l-au 
jefuit pe preotul Ciurdăreanu, lăsându-l cu soția și 
copiii goi pe ulițe, iar pe un fost prizonier din 
Rusia, care tocmai se întorcea acasă, l-au 
împușcat. De asemenea, din Oarța de Jos, Orțița și 
Stremțiu au jefuit populația de animale, haine etc.
 Ajungând în Odești, au jefuit casa 
preotului Vasile Gavriș, distrugându-i mobilierul, 
arhiva parohială, matriculele, i-au luat porumbul, 
vinul, scroafele cu purcei, oile, trăsura și un cal. L-
au pândit de mai multe ori ca să-l prindă, însă a 
scăpat, dar a suferit un șoc și a rămas cu o boală de 
inimă.
 La Băița l-au jefuit pe preotul George 
Maior, au jefuit animale, haine și au violat femei și 
fete, iar de la Asuajul de Sus au plecat cu 19 căruțe 
încărcate cu haine și cereale, au furat vite, oi, porci 
și au violat femei.
 Băseștiul a fost atacat în mai multe rânduri, 
doar noaptea, știind că aici se află o gardă 
românească puternică. O singură dată au atacat 
ziua, la 26 februarie 1919, la înmormântarea lui 
Gheorghe Pop de Băsești, când și-au concentrat 
focul asupra sicriului marelui dispărut, dar ca prin 

5minune, nici o persoană nu a fost ucisă sau rănită . 

 Printre alte atrocități comise de secui în 
zona Codru amintim cazul protopopului Petru 
Cupcea din Supurul de Jos, care a avut 
„îndrăzneala” de a arbora tricolorul românesc pe 
turla bisericii, după ce s-a reîntors de la Alba Iulia. 
După mai multe șicanări, în ziua de 5 februarie 
1919, pe când preotul Cupcea se întorcea de la o 
înmormântare, la casa parohială din Supurul de Jos 
au sosit 4 jandarmi, care l-au somat să plece cu ei la 
Tăşnad. Aici a fost ţinut o noapte în cazarma de 
jandarmi, apoi în temniţa judecătoriei de ocol. 
După o anchetă sumară a fost trimis în faţa Curţii 
marţiale din Debreţin. În seara de 7 februarie a fost 
anchetat de către un căpitan şi doi locotenenţi, care 
l-au acuzat că a întrerupt firul de telefon dintre 
Tăşnad şi Supur și că îl ascundea pe învăţătorul 
Ioan Matei. De asemenea, l-au acuzat de spionaj 
pentru români şi de „purtare rea faţă de unguri”. De 
la interogatoriu l-au dus spre celula unde era 
închis, dar pe traseu s-a petrecut un scenariu tipic 
revoluţiilor bolşevice, fiind lăsat de către procuror 
pradă soldaţilor secui beţi, care l-au bătut cu 

6bestialitate, până l-au lăsat aproape fără suflare . 
 În acest context, la 17 februarie 1919 
Consiliul Dirigent a chemat sub arme Corpul 
Voluntarilor Ardeleni, format în anul 1917 din 
foștii prizonieri ardeleni din Rusia. De asemenea, 
au sosit treptat voluntarii ardeleni din Italia, Praga 
etc, a fost mobilizat tineretul și ofițerii în rezervă: 
„Este ceasul sfânt când trebuie să punem 
stăpânirea noastră pe întreg pământul moștenit de 
la strămoși, când trebuie să punem temelia unui 
viitor demn și corespunzător jertfelor și 
suferințelor de veacuri ale părinților noștri – se 
spunea într-un apel semnat de marele om politic 
sălăjean Iuliu Maniu, președintele Consiliului 
Dirigent, guvernul provizoriu al Transilvaniei. 
Aveți să răspundeți chemării pentru a dovedi lumii 
întregi că ne iubim Țara și moșia și că știm să o 
stăpânim cu vrednicie, ducând cu noi liniștea, 
libertatea și stăpânirea dreaptă în toate colțurile 

 7
țării” .
 Atacurile și violențele secuilor bolșevizați, 
după ce Bela Kun, originar din Lelei, instaurează 
un guvern comunist  la  Budapesta,  s-au 
intensificat, până în ziua de 16 aprilie 1919, când 
armata română trece la contra-ofensivă pe întreg 
frontul liniei de demarcație.
 Lupte grele s-au dat în zona Hododului, 
armata română fiind sprijinită și de garda română 
din Băsești. Iată cum relata Alexandru Achim, 
comandantul gărzii naționale românești din 
Băsești și participant la evenimente, luptele eroice 
din ziua de 16 aprilie 1919 pentru eliberarea zonei 
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Hodod: „Grozăviilor săcuiești a pus capăt 
înaintarea armatei române din 16 Aprilie 1919 în 
Mercurea Paștelor. Eram la pază, inspectam 
posturile de pe linie, când un gardist în fugă îmi 
comunică, că un soldat călăreț vrea să vorbească cu 
mine. Cu arma la ochiu înaintam spre călărețul 
necunoscut, temându-mă nu cumva să fie ceva 
ungur îmbrăcat în haine românești, trimis anume să 
mă ucidă, dobândind astfel premiul pus pe capul 
meu. Prezentându-mi plicul l-am desfăcut, era 
scris: „În noaptea aceasta la oara două armata 
română va ataca săcuii pe toată linia. Dta Părinte cu 
toată armata, vei lua poziție la oara 3 pe înălțimea 
„Bobota” dintre Oarța de Sus și Stremțiu 
împedecând săcuii să treacă în ajutorul trupelor de 
la Hodod, la oara 4 vei ocupa comuna Stremțiu cu 
orice jertfă, cerem răspuns imediat, ca să putem lua 
măsurile cuvenite”. Răspunsul l-am dat imediat: 
„La oara 2 vom fi cu toții pe înălțimea „Bobota”. 
146 gardiști, 11 călărași și 1 mitralieră, nu ne vom 
retrage, murim cu toții, trăiască România Mare!” 
Călărețul a dispărut în întunericul nopții.
 În decurs de o oară am retras toate 
posturile, le-am dat feciorilor 10 litre țuică, am 
insuflat curaj în ei și am pornit la drum. Noroiul era 
grozav, caii cu mitraliera și muniția mergeau din 
greu. La oara 3 eram pe „Bobotă” așezați fiecare la 
locul său. Dinspre Hodod să auzea pocnete de 
arme, la câteva minute apoi mitraliere, bubuituri de 
tunuri, explodări de granate tot mai dese și mai 
dese încât cujetai că piere lumea. Rachetele cari 
arătau tirul pentru tunuri, parcă erau locuri 
hengalice. Vedeai în întunecimea nopții drumul 
gloanțelor din tunuri încât credeai că cad meteori. 
La dealul Bicazului sunau mitralierele săcuilor 
încontinuu. Armata română încunjură pe săcuii din 
Bicaz dinspre Corni (pădurea Cornilor. Aici a fost 
împușcat un sergent român de cătră un jandarm 
ungur, care era postat cu vii). Măgura de la Oarța de 
Sus urla de sunetele infernale. Vedeam cum ies 
soldații români din „Tempe” (pădure) urmărind 
săcuii care voiau să treacă prin „Făgetul rece” la 
Oarța de Sus. Călăreții mi-aduceau mereu vești de 
la armata română postată pe dealul Măgura la 
Oarța de Sus.
 La oara 4 dimineață am început și eu focul! 
Am trimis vreo 18 gardiști la pădurea de către 
Odești cu menirea să atace săcuii din Stremțiu. 
După primele focuri, săcuii și-au îndreptat 
mitralierele spre dânșii. După un foc puternic de 5 
minute mitralierele săcuilor erau amuțite. S-a 
început apoi lupta de querilă, săcuii se străcurau 
prin păraie vrând să scape cu fuga, gardiștii mei îi 
petreceau cu ploaie de gloanțe omorând și rănind 

mulți dintre ei. Hornistul gardist Pop Zaharie a 
moașii a mers chiar lângă săcui pușcând mereu din 
acoperișul bun. În urmă a mers până în comună și 
un săcui crezând că e prieten de al lui l-a întrebat: 
„Hé Komám sokan vannak-e ott az oláhok?” 
„Sokan bizony”, zicea Zaharie și ridicându-și arma 
l-a nimerit cu un glonte în gura deschisă ieșindu-i 
prin ceafă.
 La oara 4 după masă Stremțul era ocupat, 
gardiștii mei cu care a adus prada acasă.
 La Hodod erau ultimele lupte, granatele i-
au scos pe săcui din văgăuni, comandantul lor, 
locotenentul Király era rănit, bandele au luat-o la 
fugă, românii erau în călcâiul lor. Maiorul Rozin a 
căzut prizonier. Locotenentul Morar, rănit grav de 
gloanțe, dum-dum, sublocotenentul Crișu era 
mort, căpitanul Strat înainta spre Coșeiu.
 Soldații români înaintau fără frică, din 
partea de către „Oarze” în picioare cu armele la 
ochi .  În partea aceasta  era neînfr icatul 
sublocotenent Hârșean îmbrăcat în haine militare 
vulgare la 30 de pași înaintea soldaților. Atacul 
românilor a fost grozav deși înaintea lor explodau 
granatele secuilor. Sublocotenentul Hârșean cade 
rănit de moarte în foale (abdomen – n.n.), un 
dorobanț pușcat în plămâni cade la pământ, în 
ceialaltă minută se scoală aruncă o granată în 
gardul viilor care explodau asurzitor, vrând să 
arunce o altă granată cade încet lângă un fag 
secular cu spatele răzimate de lemn. Granata am 
găsit-o în ceialaltă zi la el în mână.
 Tunurile ungurilor așezate în grădina lui 
Wesselényi lângă târg erau capturate. În castelul 
baronului în antisambră și într-o cameră vecină era 
plin de lăzi cu muniție. Dintre ele multe dum-dum. 
Pădurile erau pline de arme, granate, gloanțe, 
sârme de telefon, pături, butoaie, pânzuri de 
învălit, aruncate în grabă de săcui.
 Armata săcuilor era nimicită, dorobanțul a 
ieșit învingător. În Vinerea-mare am ajuns acasă, 
nemâncat 2 zile. Într-un târziu am adormit visându-

 8mă pe la săcui” .
 Despre eforturile Regimentului 16 
infanterie pentru cucerirea localității Hodod aflăm 
informații deosebite în raportul operativ al Diviziei 
7 infanterie: „La orele 3,15 coloanele noastre 
depășesc linia demarcațională și sunt întâmpinate 
cu focuri din partea patrulelor inamice, care 
ocupau punctele înaintate pe linia de demarcație. 
Astfel, coloana principală este primită cu focuri de 
pe șoseaua de la liziera de est a pădurii Mogyoros; 
la avangardă se găsea batalionul 2, comandat de 
maiorul C. Rozin, care pătrunde cu vârful 
avangardei pentru moment, prin surprindere, până 
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la biserica din Hodod. În acest timp, însă, inamicul 
se reculege și ocupă P.T. (punct trigonometric – 
n.n.) 344, nord-est de Hodod, unde avea 
retrașamentele și o baterie de obuziere. Acestea s-
au petrecut pe la orele 4,15, când inamicul atacă 
viguros din față și flanc avangarda, care fiind 
angajată în localitate și atacată de un număr 
covârșitor, este silită a da înapoi și a ocupa o poziție 
călare pe șosea, la liziera pădurii Mogyoros. După 
focurile primite de pe cota 344 și dinspre biserică, 
inamicul dispune de forțe serioase. Se observă că și 
populația civilă și chiar femeile trag asupra 
noastră.

De la orele 6 și până la orele 15,30 a durat 
lupta infanteriei cu inamicul, puternic întărit pe 
cota 344. La ora 7,30 începe regularea tirului 
artileriei noastre. Pentru atacarea acestei poziții se 
hotărăște ca o companie de infanterie și o secție de 
mitralieră să atace flancul stâng al inamicului la 
cota 344. În acest timp, artileria va pregăti un tir de 
distrugere a lucrărilor inamice de la 344, la biserica 
din Hodod și la cota 278 sud-est Hodod. În acest 
scop, pentru a trage direct și a urmări eventual 
inamicul, s-a adus un tun în linia infanteriei pe 
șosea (…) La orele 15,30, după o pregătire de 
artilerie, și în timpul pregătirii, se produce atacul 
infanteriei, care printr-un elan măreț pune piciorul 
pe cota 344, prin manevra reușită a locotenentului 
Gheorghiu, silind pe inamic a se retrage. În acest 
timp, trupele noastre au continuat urmărirea 
i n a m i c u l u i  ș i  p r i n  l o c a l i t a t e a  H o d o d , 
reconstituindu-se pe Kosar, cota 293, urmărind cu 
focuri pe inamic. Pierderi: doi ofițeri răniți 
( l o c o t e n e n t - c o l o n e l u l  R a c o v e a n u  ș i 
sublocotenentul Spiridon Moraru); un ofițer 
dispărut (maiorul C. Rozin). La inamic, 
aproximativ 30 morți și 30 răniți, printre care și 

 9comandantul garnizoanei Hodod” .
Conform tabelului primit de Francisc 

Hossu-Longin din partea Societății „Mormintele 
eroilor căzuți în războiu”, a cărei președinte era 
Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, în luptele de la Hodod, în ziua 
de 16 aprilie 1919, au căzut eroic 18 soldați ai 
armatei române din Regimentul 16 Infanterie 
Suceava: 1) Crișu Neculai, sublocotenent în 
rezervă, originar din Fălticeni; 2) Hârșeanu 
Dumitru, sublocotenent în rezervă, originar din 
Hodac, județul Mureș; 3) Torma Petru, plutonier în 
rezervă – Lespezi – Suceava; 4) Barcan Vasile, 
caporal – Drăgușeni – Suceava; 5) Calancea Ioan, 
caporal – Zvorâștea – Dorohoi; 6) Todiruț Neculai, 
caporal – T. Mare – Suceava; 7) Iordache Andrei, 
soldat – Videști – Suceava; 8) Ilie Constantin, 

soldat – Rapiștea – Dolj; 9) Ștefănoaia Nechita, 
soldat – Mălini – Suceava; 10) Mitocanu 
Gheorghe, soldat – Bogdănești – Suceava; 11) 
Pricop Alexandru, soldat, Boroaia – Suceava; 12) 
Huțanu Necolai, soldat – Ruginoasa – Suceava; 
13) Roman Vasile, soldat – Dărmănești – Bacău; 
14) Apostol Vasile, soldat – Pașcani – Suceava; 15) 
Zăroaia Toader, soldat – Baia – Suceava; 16) 
Diaconu Ioan, soldat – Dărmănești – Bacău; 17) 
Hanu Ioan, soldat – Letea Veche – Bacău; 18) 
Ciucă Vasile, soldat – Pleșești – Suceava. Tabelul a 
fost alcătuit de căpitanul M. Gheorghiu, Șeful 

10Biroului Mobilizării . Dintre aceștia, doar 
osemintele sublocotenentului Crișu Nicolae au 
fost ridicate de către familie și reînhumate în 

11cimitirul satului natal .
Tot în ziua de 16 aprilie a căzut eroic în 

luptele pentru eliberarea satului Corni caporalul 
Barcan Vasile, din Regimentul 16 Infanterie 
Suceava, trecut în tabelul de mai sus. 

Armata română intenționa să ajungă în 
spatele secuilor, care erau postați în dealul 
Bicazului. A fost trimis un pluton de soldați prin 
„Codru”, sub conducerea caporalului Barcan 
Vasile, pentru îndeplinirea acestei misiuni. 
Caporalul a ajuns cu soldații până la culmea 
Uliului, din pădurea bisericii, unde încărcându-și 
pușca mitralieră pentru a trage în inamic, a fost 
nimerit de jandarmii unguri fugiți din Stremț, în 
partea stângă a pieptului. Glonțul i-a perforat 
plămânii și a ieșit prin partea de jos la mâna 
dreaptă, ucigându-l pe loc. 

În retragere, jandarmii unguri a trecut prin 
localitatea Corni și i-au informat pe săteni că au 
împușcat un soldat român și să meargă cu căruța 
după el, să-l înmormânteze. 

Țăranul Lodină Mihai Urs a mers cu căruța 
și l-a adus în sat, unde l-au înmormântat după 3 zile 
în cimitirul satului.

Preoții români fiind refugiați de frica 
secuilor bolșevizați, țăranii români din Corni l-au 
îmormântat cu cantorul din Bicaz, Ioan Deac, 
„fiind de față la înmormântare tot poporul din 
comuna Corni”. Abia mai târziu i s-a făcut și 
„dezlegarea la mormânt”.

Pomana creștinească,  obișnuită la 
înmormântări, a făcut-o Mureșan Mihai, iar 
Lodină Mihai Urs l-a înmormântat „pe spesele 
sale”.

Mergând în ziua de 30 iunie 1924 în satul 
Corni pentru a cerceta mormântul eroului român, 
Francisc Hossu-Longin, ginerele lui Gheorghe Pop 
de Băsești, stabilit împreună cu soția sa, Elena, la 
Băsești, după moartea socrului său, a găsit 
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mormântul îngrijit și împodobit cu cununi de flori. 
Pe crucea de lemn, fără inscripție, era țintuită în 
cuie marginea de la casca de oțel a caporalului-erou 

12căzut la datorie .
Asupra eroului Vasile Barcan s-au găsit trei 

bucăți de hârtie, pe care se vedeau urmele sângelui 
vârsat. Primele două conțineau scrisoarea pe care a 
adresat-o mamei sale, scrisă cu creion chimic, iar 
pe cea de a treia era o poezioară, probabil concepție 

13proprie a eroului . Din păcate, din documentele 
studiate până acum nu am găsit informații legate de 
soarta acestor hârtii, devenite document istoric 
după moartea eroică a caporalului Vasile Barcan.

Despre vitejia armatei române și rolul ei în 
eliberarea românilor de dincoace de Carpați vorbea 
și protopopul Alexandru Achim, combătând falsa 
idee că românii ardeleni s-au eliberat singuri: „De 
multe ori am auzit discuții și unii dintre ardelenii 
noștri susțineau sus și tare (poate și azi) (1924 – 
n.n.) că noi ne-am dezrobit. Am tăria să afirm 
contrariul. Dezrobirea a făcut-o armata din regat. 
Cine a văzut dorobanțul în luptă nu poate uita 
niciodată marele dar prin care ne-a binecuvântat 
Dzeu. Fără Ei nu era dezrobirea niciodată. Pentru 
aceasta s-au născut și la acestea au fost crescuți. 

14Jertfa adusă de ei nu are seamăn în Europa” .
Armata română şi-a continuat ofensiva 

până la capitularea armatei bolşevice maghiare, 
făcându-şi intrarea în capitala statului ungar în ziua 
de 4 august 1919, fiind primită cu satisfacţie de 
către populaţia ungară, satisfacţie datorată căderii 
regimului comunist instaurat de către Bela Kun.
 Comportamentul armatei române în 
capitala statului vecin şi în restul teritoriului ungar 
s-a caracterizat printr-o conduită umanitară 

exemplară, fapt evidenţiat de presa internaţională 
şi de cea maghiară, precum şi de către observatorii 
Antantei, ea contribuind la realizarea unui climat 
de normalitate în Ungaria, fără să se amestece în 
problemele ei interne, conştientă fiind că de 
stabilitatea politică a acestei ţări va depinde 
viitorul relaţiilor statelor din această parte a 
Europei.
 După cum sublinia şi marele nostru istoric 
Nicolae Iorga: „La Budapesta n-am căutat să 
jignim mândria unui popor adesea legat în istorie 
cu al nostru (... ) ci am afirmat dreptul nostru asupra 
Ardealului, unde naţia noastră se sprijină pe 
vechimea de locuinţă, pe preponderenţă numerică, 
pe necesitatea geografică şi mai ales pe voinţa liber 
exprimată a majorităţii locuitorilor săi, azi cetăţeni 
egal îndreptăţiţi ai statului român”.
 Prin încheierea campaniei române din 
1918-1919 se încheia, de fapt, războiul de întregire 
naţională. România Mare era întemeiată, iar 
încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria 
la Alba Iulia, „cetatea neamului românesc", a fost, 
după cum sublinia omul de vastă cultură Nicolae 
Colan, „ca un vis de aur, pentru care părinţii noştri 
au îndurat prigoană şi ocară şi umilinţe mari şi 
temniţe şi lanţuri, bătăi şi chinuri fără sfârşit şi 
moarte groaznică. E trâmbiţa de aramă, care 
vesteşte lumii întregi izbânda năzuinţelor noastre 
de veacuri, cununa scumpă aşezată pe fruntea 
nenumăraţilor mucenici,- e apoteoza unităţii 

 15noastre naţionale” .
 Despre pelerinajele care au urmat la 
mormintele eroilor de la Hodod și odiseea ridicării 
monumentului, vom oferi informații în următorul 
număr al revistei.
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Veteranul	de	război	Adrian	Pârvu:	
Eu	nu	m-am	considerat	niciodată	un	erou,	
mi-am	făcut	doar	datoria	faţă	de	ţară!

Cristian	BODNĂRESCU
Redactor	Şef	Radio	Zidul

Editor	Cultural	Ziarul	Gândacul	de	Colorado

     rintr-un concurs de împrejurări, desigur, 
orânduite de Divinitate, pentru că doar naivii cred 
că totul li se datorează sau este pur şi simplu o 
întâmplare, am intrat în legătură cu redacţia unei 
interesante, frumoase şi valoroase reviste de 
educaţie şi cultură patriotică ce apare la Satu Mare, 
având o titulatură sugestivă: Eroii Neamului. Mai 
exact, conexiunea s-a realizat cu redactorul 
coordonator, colonelul (r) Voicu Şichet, cel care a 
adunat în jurul său câţiva autori şi colaboratori 
(istorici, scriitori, profesori sau simpli iubitori de 
isorie) din Satu Mare, şi nu numai, scoţând pe piaţă, 
trimestrial, de apropae 10 ani, o publicaţie ce 
conţine materiale deosebite, atât din punct de 
vedere istoric, cât şi al educaţiei patriotice pentru 
tânăra generaţie.

I-am sugerat să publice un interviu pe care-l 
luasem unuia din colaboratorii domniei sale, însă 
m-a refuzat elegant şi diplomat, pe motiv că 
subiectul interviului nu se pliază absolut de loc cu 
specificul revistei, invitându-mă să-i trimit altceva, 
care se pretează la tema Eroii Neamului. Nu am 
ezitat prea mult, având la îndemână un interviu pe 
care l-am luat veteranului de război Adrian Pârvu, la 
împlinirea a 90 de ani de viaţă, pe 23 noiembrie 
2010, şi pe care-l lansasem pe frecvenţele postului 
nostru de radio, în cadrul rubricii Spiritualitate 
românească.

Desigur, pentru că interviul datează de 9 ani, 
iar eroul nostru a decedat în anul următor realizării 
materialului respectiv, am mai adăugat câte ceva, 
astfel încât articolul de faţă să se ridice la un nivel 
cât mai ridicat, demn de o revistă atât de interesantă. 
De asemenea, am făcut unele mici modificări faţă 
de transcrierea iniţială a emisiunii, pentru a-i da mai 
multă cursivitate şi a-l face pretabil publicării în 
formă scrisă. Emisiunea s-a intitulat: Steaua 
României pentru veteranul Adrian Pârvu. 
Despre cel de-al doilea război mondial 

Adrian Pârvu s-a născut în comuna Butnăreşti, 
judeţul Neamţ, pe 23 noiembrie 1920. Fiind ofiţer 
orientator, cu gradele de sublocotenent şi 
locotenent, veteranul de război Adrian Pârvu ne va 

destăinui mai multe date despre al doilea război 
mondial, pentru câteva momente urmând să intrăm, 
cel puţin spiritual, în lumea eroilor de pe frontul 
celui de-al doilea război mondial. 

Domnul Adrian Pârvu a fost decorat cu 
ordinul Coroana României cu spade în grad de 
Cavaler cu panglică de virtute militară, urmând 
ordinul Steaua României cu spade în grad de 
cavaler cu panglică de virtute militară şi  medalia 
Victoria. În anul 1995, Ion Iliescu i-a oferit medalia 
Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război 
mondial (1941-1945) pentru serviciile militare 
aduse statului român în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Primeşte brevetul Semnul Onorific 
în serviciul armatei pentru ofiţeri din partea 
Ministerului Apărării Naţionale pentru 15 ani de 
activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea 
atribuţiilor şi pregătirea profesională. Pe 26 
noiembrie 2001, preşedintele României Ion Iliescu 
şi primul ministru, Adrian Năstase i-au conferit 
Semnul Onorific în serviciul armatei pentru 15 ani 
vechime în armată. 

Activitatea legată de cel de-al doilea război 
mondial a domnului Adrian Pârvu se împarte în 3 
perioade:

 Prima perioadă, între 15 iunie – 15 octombrie 
1942, pe front, cu Regimentul I Artilerie Călăreaţă:

,,Am fost trimis pe front, regimentul fiind în 
refacere, zona Odesa. Cu regimentul am mărşăluit 
călare pe cai până în Cotu' Donului. Ajungând 
acolo, am stat 2 săptămâni pe poziţie. Dormeam 
într-un adăpost subteran, acoperit cu paie. Eram 
îmbrăcat într-o şubă de santinelă şi dimineaţa mă 
trezeam cu apa îngheţată în găleată. După cele 2 
săptămâni, am primit ordin să mă întorc în ţară 
pentru pregătirea instrucţiei recruţilor, împreună cu 
toţi ofiţerii promoţiei '42 de pe front. M-am întors în 
ţară şi prin asta am încheiat prima etapă a 
războiului.''

În cea de-a doua perioadă, 23 decembrie 
1943 – 8 mai 1944, domnul Adrian Pârvu a 
participat pe front cu Regimentul 37 Artilerie:

,,Fiind mutat în cadrul Regimentului 37 
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Artilerie, am fost trimis pe front în Crimea, fiind 
atunci încercuită, pentru a-l înlocui pe adjutantul 
comandantului de regiment. La plecare, am avut un 
mic incident în timp ce zburam într-un avion 
nemţesc, fiind pe punctul de a se prăbuşi în mare. 
Mergeam aproape de mare pentru a nu fi 
recepţionaţi de radar. Ne-am întors cu avionul în 
Odesa. Defecţiunea s-a reparat şi după-amiaza am 
decolat cu același avion în Crimea, pe aeroportul 
din Senfiropol. Ulterior, m-am deplasat spre 
regiment, acesta fiind undeva în nordul Crimeei, la 
Marea Sivaş. Acolo, punctul de comandă al 
regimentului era într-un sat cu nişte case făcute din 
chirpici, în acestea locuind la punctul de comandă al 
regimentului. Am participat la câteva acţiuni de 
tragere, conducând tirul bateriei la care eram de la 
observatorul regimentului.

Ca un mic divertisment, ruşii veneau noaptea 
dirijând nişte avioane mici, bombardându-ne cu 
grenade care au făcut victime în sat. Atunci, eu, în 
peretele din cameră, mi-am făcut un tunel de 
trecere. Pentru a-mi putea da seama de sosirea 
avianelor ruseşti, la punctul de comandă al 
regimentului am montat o roată de automobil şi, cu 
o pârghie de metal, santinela dădea alarma la 
venirea avioanelor. Eu atunci treceam pe dedesubt, 
pentru a nu avea probleme. 

Înapoierea din Crimea a însemnat evacuarea 
acesteia. Atunci a fost greu. Am primit după-amiaza 
ordinul de retragere, atunci când ruşii au bombardat 
vreo 3 zile divizia vecină. Am plecat spre 
Sevastopol. Pe timpul nopţii, ne-am împotmolit în 
nişte mlaştini. Am fost nevoiţi să părăsim materialul 
de artilerie şi am plecat luând doar caii cu noi. Am 
mers întreaga noapte şi a doua zi dimineaţa m-am 
trezit cu o coloană venind după mine. Eu eram ofiţer 
şi soldaţii bănuiau că ştiu unde merg. După ce calul 
nu a mai putut să mă mai ducă am continuat drumul 
pe jos. Cu raniţa în care purtam arhiva de război a 
regimentului, m-am urcat într-un camion nemţesc, 
care m-a dus până la Sevastopol. Trecând pe lângă 
Senfiropol, ruşii veneau cu tancurile pe dreapta şi 
noi pe partea stângă. Senfiropolul ardea. Am trăit 
momente cu adevărat grele. Am poposit o 
săptămână la Sevastopol, timp în care am fost 
organizaţi pe grupe de evacuare în ţară. Am fost 
transportat în ţară cu un vas, împreună cu altele 19, 
plecând seara. Peste noapte am prins o furtună pe 
mare. La orele 9 dimineaţa ruşii au înaintat cu 5 
avioane în urma noastră, pentru a ne bombarda. 
Vasele s-au împrăştiat în mare, nefiind niciununl 
lovit. Am reuşit să doborâm un avion rusesc, care s-
a prăbuşit în mare cuprins de flăcări. Seara, am 
ajuns la Odesa, bolnav de malarie şi plin de păduchi. 
De acolo m-am dus la părinţii evacuaţi la Maglavid. 

Am stat 2 zile pentru a mă vindeca, după care m-am 
întors la regiment. Aceasta a fost etapa a doua.''

Cea de-a treia şi ultima etapă, desfăşurată 
între 1 martie 1945 şi 5 mai 1945, l-a prins pe 
domnul Adrian Pârvu cu Regimentul I Artilerie 
Călăreaţă.

,,Ea s-a desfăşurat în Cehoslovacia, cu 
regimentul din prima etapă. Pe drum am dat peste 
un ziar în care era publicat că am fost avansat la 
gradul de locotenent. Acolo am participat cu 
regimentul până aproape de Brâno, la diferite 
acţiuni de artilerie. Am condus focul de baterie al 
observatorului divizionului la care eram. În mare, 
asta este activitatea unui artilerist, el neputând 
spune că a săvârşit vitejii, fiindcă nu are cum. Mi-
am făcut datoria către patrie, asta a fost toată 
acţiunea mea de război. N-am fost rănit, am avut un 
mare noroc în viaţă. Am fost decorat pentru 
serviciul pe care l-am făcut în armată, pentru modul 
în care am condus. 

La un moment dat eram la Observator în 
Cehoslovacia. Am observat o grupă de inamici care 
încercau să ajungă la punctul de comandă al 
regimentului de cavalerie pe care-l sprijineam. Am 
deschis atunci focul de artilerie, chiar dacă aveam 
interdicţie deoarece aveam doar 40 de proiectile pe 
zi. Am rezolvat astfel problema de acolo. Iniţial am 
fost ameninţat că voi fi trimis la Curtea Marţială 
deoarece n-am respectat ordinul de a nu consuma 
muniţie. După vreo 2 ceasuri, atunci când s-a aflat 
ce s-a întâmplat de la Regimentul de Cavalerie, 
comandantul de regiment m-a propus pentru a fi 
decorat cu Steaua României. Atunci s-a dat ordinul 
de zi pe unitate, decoraţiile nedistribuindu-se pe 
front. În ţară, Steaua României a fost omologată de 
către regimul Iliescu din Steaua Republicii 
Populare Române.”(N.a. Ordinul Steaua 
României este cel mai vechi ordin naţional, creat 
în anul 1864 de către domnitorul Cuza Vodă şi 
este este cea mai înaltă distincţie oferită de statul 
român).

Cristian Bodnărescu: Cum v-aţi fi aşteptat să 
se încheie războiul?

Adrian Pârvu: După ce s-a schimbat regimul 
eram siguri că nemţii vor pierde războiul. Erau deja 
sleiţi de putere şi către sfârşit. Nu mai puteau 
învinge. Nemţii au făcut o greşeală: faptul că au 
căutat să lupte în război cu ţări precum Franţa, 
Anglia, America sau Italia, la un loc. Sigur că e greu 
să învingi o asemenea forţă. Hitler a plătit pentru 
asta. 

Cristian Bodnărescu: Sunteţi de acord cu 
faptul că i-am părăsit pe nemţi sau consdieraţi că 
trebuia să luptăm alături de ei până la sfârşit?

Adrian Pârvu: Dacă am fi luptat până la sfârşit 
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cu ei consider c-ar fi fost mult mai prost. Astfel 
războiul s-a terminat cu 4 luni de zile mai devreme 
numai datorită faptului că România a abandonat 
Germania. Altfel ar fi fost o soartă urâtă din prisma 
războiului şi al numărului victimelor. Deci, eu 
consider că a fost un fapt bun reuşita noastră de a 
scurta timpul de război. La fel ca noi au procedat şi 
americanii, pentru a scurta războiul, plasând 
bomba atomică în Japonia. Astfel s-a terminat 
războiul că' altfel nu se mai termina. Trecuseră deja 
4 ani de zile de când dura războiul şi trebuia să se 
termine odată. Nu mai suntem ca pe vremurile 
cavalerilor teutoni ori a cruciadelor pentru a putea 
purta un război zeci de ani de zile. Îţi pare rău atunci 
când ai un aliat şi prieten, fiind ulterior nevoit să 
lupţi împotriva lui. Aceasta e situaţia, acesta e 
războiul şi a fost politica de atunci. Nu militarii au 
fost cei care au schimbat politica, ci politicienii. 
Faptul că am fost învinşi de către ruşi în război e o 
realitate.

Cristian Bodnărescu: Consideraţi că 
România îşi respectă veteranii de război?

Adrian Pârvu: Eu consider, în linii mari, că îi 
respectă în sensul că au o indemnizaţie de veteran 
de război şi oferă o indemnizaţie şi pentru cei ce au 
fost decoraţi. Prin legea numărul 44 se prevede 
înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 
Război, ea fiind respectată până la ora actuală. Însă 
eroii ar putea să fie şi mai mult ajutaţi.

Cristian Bodnărescu: Am sesizat că în 
regimurile Ion Iliescu, Nicolae Ceauşescu şi Emil 
Constantinescu se ofereau multe medalii şi 
distincţii. Aţi primit vreo distincţie în regimul 
Traian Băsescu sau încă o mai aşteptăm?

Adrian Pârvu: În regimul Traian Băsescu nu 
am primit niciun fel de distincţie, atât doar că s-a 
continuat cu plata indemnizaţiei de veteran de 
război, dar se oferă şi renta pentru cei decoraţi.

C r i s t i a n  B o d n ă re s c u :  C u m  v e d e ţ i 
globalizarea şi statutul României raportat la ea?

Adrian Pârvu: România poate rezolva 
problemele dacă s-ar pune mai mult accentul pe 
eliminarea evaziunii fiscale care se manifestă la 
noi. Au loc foarte multe furturi ori delapidări zilnic. 
Poliţia ar trebui să îşi dea interesul în vederea 
protecţiei cetăţeanului.

Cristian Bodnărescu: Statele Unite ale 
Americii sau Rusia au o rată a corupţiei foarte 
dezvoltată, însă aceste ţări au o economie mai 
avansată faţă de cea a României.

Adrian Pârvu: Este necesară ordinea şi 
disciplina în activitatea de zi cu zi a funcţionarilor, 
ori a românilor, în general.

Cristian Bodnărescu: Deci, organizarea şi 
disciplina ar fi factorii principali ce provoacă 

situaţiile deficitare ale ţării noastre?
Adrian Pârvu: Da. Mai este şi sistemul prost 

de stat. Nu s-a realizat privatizarea la un nivel 
oportun. Dacă ai lucra la un particular nu te apuci să 
îl furi pentru că acesta te va concedia, însă dacă 
lucrezi la stat, merge...

A d r i a n  P â r v u :  L e  d o r e s c  t u t u r o r 
ascultătorilor postului Radio Zidul să le dea 
Dumnezeu sănătate şi să se implice efectiv în 
realizarea unor emisiuni cât mai bogate. 

Cristian Bodnărescu: Doresc să vă urez 
personal La mulţi ani pentru împlinirea frumoasei 
vârste de 90 de ani astăzi, pe 23 noiembrie 2010. 

Adrian Pârvu: Eu vă mulţumesc pentru 
cadoul pe care mi-l oferiţi, această emisiune radio 
legată de cel de-al doilea război mondial. Pentru 
mine această emisiune constituie un dar nepreţuit 
pentru vârsta pe care o am!

Aceasta a fost emisiunea din 2010, din care 
afirmaţia domnului Adrian Pârvu merită reţinută de 
fiecare român: Eu nu m-am considerat niciodată 
un erou, mi-am făcut doar datoria faţă de ţară. 
Aceste vorbe îmi sună clar în minte şi după un an, le 
voi păstra în suflet întreaga viaţă. Ar trebui să intre 
în istorie sau în manualele şcolare; asta dacă ar mai 
avea loc lângă spaţiul acordat crainicilor de 
televiziune.

O clipă... O clipă alături de cei dragi este de 
nepreţuit şi niciodată un moment în plus cu ei nu 
este prea mult, indiferent de vârsta acestora. Atât 
eroul cât şi trădătorul este sortit morţii. Pe data de 2 
august 2011, omul Adrian Parvu a trecut la cele 
veşnice. A fost îngropat pe 3 august, în Cimitirul 
Militar din Bucureşti, fiind însoţit de onoruri 
militare. Pentru noi eşti un erou, Adriane!

Doresc să vă istorisesc o întâmplare demnă de 
comicul situaţional, consumată în capela unde era 
depozitat Adrian Pârvu. O doamnă care a venit la 
înmormântare m-a recunoscut ca fiind cel ce l-a 
promovat pe Adrian Pârvu şi a intrat în dialog. 
Întrebându-mă dacă voi semna un articol care să 
anunţe moartea eroului, am încuviinţat.
- Ce ziar (din Bucureşti) să cumpăr pentru a-l citi?
- Doamnă (i-am răspuns), Adrian Pârvu este un 
erou al ţării. El nu este solista de house pentru a-şi 
arăta ,,talentele ascunse'' - sub fustă (şi a apărea în 
ziare, implicit), el nu este ţigan interpret de manele, 
Adrian Pârvu nu este gay (pentru a participa la 
parade stradale şi a apărea în ziare, implicit). Eroii 
naţionali sunt promovaţi în presa din diaspora sau 
online; prea puţin de presa tipărită. Adrian Pârvu 
nefiind homosexual, politician, afacerist, şmecher, 
manelist ori prostituată (doar erou al ţării, care şi-a 
riscat viaţa pentru România), nu poate apărea în 
presa tipărită.
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In	memoriam	sergentul	Ion	Săndulescu,
veterean	al	primului	război	mondial

Lt.	col.	(r)	Ioan	BĂLĂNESCU

             e când îndeplineam funcţia de şef de stat 
major A.L.A. (Apărare Locală Antiaeriană) la 
fostul raion Satu Mare, îmi desfăşuram 
activitatea în localităţile acestuia pentru 
instruirea populaţiei pe linie de apărare locală 
antiaeriană.
 Mi-a plăcut să urmăresc munca ţăranilor şi 
să le înregistrez rezultatele dar şi neajunsurile 
provocate de către unii dintre salariaţii sau aleşii 
din comune.
 Având multe date, am început să scriu 
articole la organul de presă regional din Baia 
Mare „Pentru socialism”, care avea subredacţie 
în municipiul Satu Mare. Datorită activităţilor 
mele, am fost coptat în conducerea acestei 
subredacţii şi am scris multe articole.
 Într-o vară, m-am dus în concediu în satul 
natal din judeţul Gorj.
 Mă duceam cu tatăl meu, sergent (r) 
Constantin Bălănescu, şi el veterean al primului 
război mondial, la cosit pe câmp. Mi-am adus 
aminte de povestirile pe care ni le făcea când eram 
copii, cu episoade din război şi i-am cerut să 
insiste la episodul cu nea Jan din Valea Jiului, cel 
ca re ,  cu  pa tu l  puş t i i ,  i - a  spa r t  capu l 
feldmareşalului, supranumit spărgătorul de 
fronturi. Din povestire am reţinut că se numea Ion 
Săndulescu, s-a născut într-o localitate din Valea 
Jiului, pe care nu-şi mai amintea cum se numea.
 Datorită faptului că era cu câţiva ani mai 
mare, cânta frumos din caval şi spunea multe 
glume, era strigat nea Jan. 
 L-a întâlnit pe nea Jan în timpul bătăliior din 
defileul Jiului, la Lainici şi Bumbeşti.
 Le povestea că tatăl său, Pătru Săndulescu, 
era crescător de oi. Avea peste 100 de oi şi vreo 30 
de capre. El fiind cel mai mare, păştea turmele şi, 
împreună cu familia, mulgea oile şi caprele, 
făceau brânză şi o duceau la vânzare în Tg. Jiu. Se 
căţăra prin râpe, se urca prin copaci, alerga prin 
văi şi alte năzbâtii copilăreşti.

 Când a venit războiul, au fost concentraţi în 
regimentul 18 Gorj din Tg. Jiu şi au luptat pentru  
apărarea trecerilor prin Munţii Meridionali. 
 La acea vreme, Ecaterina Teodoroiu era 
voluntară şi acţiona în cohorta cercetăşească 
„Domnul Tudor”, care ajuta personalul medical 
al spitalul din Tg. Jiu. În acea cohortă a fost 
repartizat şi nea Jan. Ei aveau misiunea de 
îngrijire şi aducere a răniţilor din luptele care se 
desfăşurau sub conducerea generalului erou Ion 
Dragalina de la Tg. Jiu până la Petroşani.
 Pe la sfârşitul lunii octombrie 1916, 
generalul Dragalina porneşte cu automobilul 
înspre Petroşani ca să îmbărbăteze luptătorii în 
lupta împotriva inamicului care înainta pentru 
ocuparea oraşului Tg. Jiu. La înapoiere, 
automobilul a fost supus tirului de gloanţe 
inamice, care-i lovesc braţul şi-l obligă să meargă 
la spital. Este dus cu targa de către Ecaterina 
Teodoroiu şi nea Jan, care-l îngrijesc, însă, din 
cauza rănilor, moare.
 În acest timp, trupele germane înaintează 
spre Tg. Jiu ca să îl ocupe şi să înainteze spre 
Dunăre, pentru a face joncţiunea cu turcii şi 
bulgarii. 

 

 Trupele române, conform planului orânduit 
de catre Generalul Dragalina, erau dispuse în 
apărare. Un detaşament care venea din direcţia 
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Cerna-Baia de Aramă cu misiunea de atac asupra 
flancului drept şi spatele frontului trupelor 
inamice, şi-au îndeplinit cu succes misiunea. 
Năvala ostaşilor olteni a fost năpraznică, 
obligând pe bavarezi să fugă în munţi, lăsând pe 
câmpul de luptă cantităţi însemnate de armament 
şi muniţie pe care trupele române le-au folosit 
chiar împotriva lor, iar o mare parte au căzut 
prizonieri ori s-au retras în munţi.
 O unitate germană reuşeşte să ajungă la 
podul de peste Jiu ca să ocupe ocupe oraşul. Aici, 
subcomisarul Popilian organizează blocarea 
podului cu fel de fel de materiale. A scos din 
muzeul oraşului puşti vechi și grenade care, prin 
explozia lor, au produs un zgomot infernal. El a 
înarmat sergenţii de stradă, bătrâni şi tineri, care 
au apărat cu dârzenie oraşul. La aceste lupte au 
luat parte, luptând cu vitejie,  Ecaternia 
Teodoroiu şi nea Jan.
 Ecaterina Teodoroiu a pătruns în linia 
frontului, unde l-a găsit mort pe fratele său. I-a 
luat puşca şi s-a înrolat în regimentul 18 Gorj din 
Tg. Jiu, în care era tatăl meu şi nea Jan, 
continuând pregatirea pentru ducerea războiului. 
Au dus lupte grele pe creştetul Mândrei, în 
Lainici.
 A intervenit retragerea. În retragere, au 
luptat vitejeşte, provocând grele pierderi 
duşmanului. În luna noiembrie se aflau în luptele 
de lânga Filiaşi. Explozia unui obuz a rănit-o pe 
Ecaterina Teodoroiu la ambele picioare şi s-a 
internat la un spital din Iaşi.
 Pe când se afla în spital, datorită dârzeniei cu 
care a luptat, a fost avansată la gradul de 
sublocotenent şi decorată cu Ordinul Virtutea 
Militară de Război.
 După însănătoşire, a primit comanda unei 
subunităţi în care se afla şi nea Jan şi tatăl meu. Pe 
frontul de la Mărăşeşti aveau misiunea să 
oprească înaintarea inamicului. Luptau sub 
deviza lansată de generalul Eremia Grigorescu 
„pe aici nu se trece!”. Şi nu s-a trecut.
 De mai multe ori, regina Maria făcea vizite 
în tranşee şi îmbărbăta ostaşii. Misiunea 
principală era apărarea poziţiilor încredinţate 
conform strategiei. Armata română a fost 
reinstruită şi înzestrată cu armament modern din 
partea Franţei, prin generalul Berthelot. S-au 
efectuat dese contraatacuri prin care se produceau 
pirderi grele inamicului. Prin desele pătrunderi în 

poziţiile inamice, nea Jan a aflat unele slăbiciuni 
ale inamicului. În clipe de răgaz, ostaşii germani 
se grupau, jucau cărţi, beau rom, neglijându-şi 
misiunea. Feld mareşalul îşi alesese o lespede de 
piatră, cu o suprafaţă  mare, pe care se întindea şi 
savura romul din bidonaşul pe care îl ţinea la şold. 
Nea Jan s-a apropiat de el, folosind cu dibăcie 
proprietăţiile terenului, şi l-a pălit cu patul puşti în 
creştetul capului, pe care l-a spart.
 După ce i-a raportat comdantului îndeplirea 
misiuni, ea l-a felicitat şi a făcut propunerea 
pentru decorare. A fost înaintat la gradul de 
sergent şi decorat şi el cu Virtutea Militară de 
Război.
 Luptele din viile de pe dealul Secului au 
umplut de glorie armata română. În fruntea 
plutonului, Ecaterina Teodoroiu înainta în sus, pe 
culmea viilor Secului, strigând: „Înainte! După 
mine băieţi!” În aceste lupte, o rafală de gloanţe 
inamice i-a ciuruit pieptul Ecaterinei Teodoroiu. 
S-a prăbuşit şi, sărutând pământul, continua cu 
strigătul, acum înăbuşit, „Înainte băieţi!”
 Moartea eroinei nu a descurajat pe ostaşi, 
dimpotrivă, le-a crescut elanul de luptă. 
Cuvintele de îmbărbătare acum erau strigate de 
nea Jan. 
 Pe plan mondial, s-a produs o mare 
schimbare. S-au destrămat patru mari imperii: 
rus, austro-ungar, german şi otoman. Şefi de state 
din alianţă au glorificat aceste victorii.
 În bătăliile de la Mărăşeşti s-au pierdut 
27.410 ostaşi români, 25.650 ostaşi ruşi, iar 
inamicul a pierdut 65.000 de ostaşi.
 Strălucitele operaţii din iulie - august 1917 
ale armatei române au adus ţării o mare mândrie 
naţională şi urmări foarte importante.
 Reprezentanţii României, în frunte cu regina 
Maria, la tratativele de pace de la Paris, şi-au 
impus punctul de vedere cu privire la unirea 
teritorilor străvechi româneşti: de la Nistru pâna 
la Tisa; de la Dunăre în Carpaţii din nord
 În bătăliile de la Târgovişte, tatăl meu şi nea 
Jan au fost răniţi şi internaţi într-un spital din 
Craiova. După însănătoşire, au fost lăsaţi la vatră.
 În ultima scrisoare pe care a prmit-o de la 
nea Jan, îi spunea că a fost împropietărit cu patru 
pogoane (2 hectare) de păşune şi fâneaţă. 
Împreună cu soţia şi cei 3 flăcăi, au construit o 
stână, aveau o turmă de 59 de oi şi 12 capre şi 
trăiau fericiţi....
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Ion	I.C.	Brătianu	(1864-1927)	-	considerat	drept	
cel	mai	mare	om	politic	și	bărbat	de	stat	al	României,	

din	toate	timpurile.	Politician	vizionar;	
Rolul	său	covârșitor	în	realizarea	
Marii	Uniri	de	la	1	Decembrie	1918

Ing.	Angela	FAINA

   amilia Brătianu, impresionanta dinastie 
civilă din Argeş, este familia de liberali care a dat 
ţării doi politicieni cu rol covârşitor pentru 
realizarea României moderne - Ion C. Brătianu, de 
numele căruia se leagă Războiul de Independenţă, 
şi fiul său, Ion I.C. (Ionel) Brătianu, numit de 
Regele Ferdinand I „zodia bună a României” și 
căruia istoria îi atribuie un rol de primă importanţă 
în Marea Unire de la 1918. 

Exponent al familiei Brătianu, cea mai 
remarcabilă familie de oameni politici români, Ion 
I.C. Brătianu, a fost lider al Partidului Naţional 
Liberal timp de 19 ani, iar de cinci ori preşedinte al 
Consiliului de Miniştri, mai mult decât oricare alt 
om politic român; de trei ori ministru de Interne, de 
două ori ministru al Apărării Naţionale şi de două 
ori ministru al Afacerilor Externe, dar s-a 
evidențiat, mai ales, ca prim-ministru al României 
interbelice şi ca preşedinte al Partidului Naţional 
Liberal. Personaj dominant al scenei politice 
româneşti dintre cele două războaie mondiale, a fost 
în aceeaşi măsură adulat şi contestat. A dominat cu 
autoritate viaţa politică a României timp de aproape 
două decenii și a fost unul dintre principalii făuritori 
ai României Mari. Inteligent, înțelept și patriot, în 
nici o împrejurare, el nu uita interesul neamului 
său. El spunea că „nu există pentru oamenii 
politici îndatorire mai mare decât apărarea 
intereselor şi a demnităţii poporului român”. 

Ion I.C.Brătianu a fost una dintre cele mai 
complexe şi controversate personalităţi politice din 
istoria României. Viaţa sa aproape s-a confundat cu 
aceea a Partidului Naţional Liberal, pe care l-a 
condus şi prin care s-a realizat ca om politic. El avea 
să-i uimească pe toţi, fiindcă s-a impus autoritar, a 
avut guvernări lungi, a înfruntat răzmeriţe pe timp 
de pace şi a purtat negocieri dure pe timp de război, 
pentru ca, în final, să realizeze, alături de Casa 
Regală, Marea Unire din 1918.

A avut o traiectorie politică fulminantă, 
purtând povara grea a numelui pe care îl avea, 
pentru că era conştient că trebuia să îl onoreze. 
Timp de două decenii a fost vioara solo a guvernelor 
României, dând tonul întregii clase politice, care l-a 

urmat și a ascultat de indicațiile sale. Regele 
Ferdinand I a fost puternic influenţat în deciziile 
sale de fruntaşul liberal, iar pentru acest lucru şi-a 
a t ras  de  la  opozanţ i  renumele  de  „rege 
neîncoronat”.  Reformele adoptate pentru 
consolidarea și modernizarea statului naţional 
unitar român și faptul că a fost unul dintre 
principalii artizani ai României Mari, ideal secular 
al poporului român, i-au determinat pe istorici să-l 
numească cel mai mare om politic şi bărbat de 
stat al României din toate timpurile, „o 
adevărată şcoală politică”. 

Ion I.C.Brătianu s-a născut la 20 august 1864, 
în comuna Florica (azi Ștefănești), judeţul Argeş, 
avându-i ca părinți pe fostul prim-ministru liberal și 
fondator al Partidului Liberal din România, Ion 
C.Brătianu și Pia Pleșoianu. Deşi era doar un copil, 
nu avea nici 13 ani, tatăl îi încredinţează o sarcină de 
mare răspundere în timpul Războiului de 
Independenţă, pe front, unde Ionel îl însoţeşte pe 
tatăl său. Împreună cu fraţii săi, Constantin și 
Vintilă, se bucura de o foarte mare încredere din 
partea tatălui lor. Acesta le încredinţase dicţionarul 
cifrat al primului-ministru, el şi fraţii săi fiind 
singurii care se aflau în posesia acestuia, un 
document de mare valoare strategică. Când Regele 
Carol I află acest lucru, rămâne încremenit de 
uimire. La exclamaţia suveranului: „nu sunt decât 
nişte copii!”, Ion C.Brătianu îi răspunde: „de 
nimeni nu sunt mai sigur ca de ei”. 

Tânărul Brătianu devine absolvent al 
Colegiului „Sfântul Sava” 

Î n  1 8 8 2 ,  t â n ă r u l 
Brătianu devine absolvent al 
Colegiului „Sfântul Sava” din 
Bucureşti, după care urmează 
un stagiu de şase luni în 
serviciul militar, primind în 
final, gradul de sublocotenent. 
Din toamna anului 1883, se 
stabileşte la Paris pentru a-şi 
definitiva studiile superioare. 
Aici, frecventează Şcoala 
preparatorie „Saint-Barbe”, 

F
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Şcoala Politehnică, apoi Şcoala de Poduri şi Șosele, 
obţinând diploma de inginer în 1889. În acelaşi an 
revine în ţară şi începe să profeseze ca inginer 
specialist la construcţia căii ferate Iaşi – Paşcani. Se 
căsătorește cu Maria Moruzi-Cuza, văduva fiului 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu Maria, Ionel 
Brătianu a avut un singur copil, Gheorghe Ion, 
marele istoric de mai târziu, închis în închisorile 
comuniste. Ionel Brătianu se va căsători pe 4 martie 
1907 cu Eliza Ştirbei. Deși format ca inginer, era 
pasionat de istorie şi cultură, deţinând una dintre 
cele mai bogate şi valoroase biblioteci din ţară. 
Citea foarte mult, fiind un interlocutor de înalt 
nivel, elevat, cult, bine informat și documentat. 

El considera că politica este o artă. Avea o 
concepţie superioară și responsabilă în ceea ce 
priveşte datoria omului de stat, crez politic pe care-l 
aplica cu sfințenie: „Cei mai mulţi îşi închipuie că 
politica e un fel de distracţie, cu foloase şi onoruri. 
Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viaţa 
şi viitorul ţării tale!” 

Ascensiunea politică. Deputat, ministru 
După moartea tatălui său, la 4 mai 1891, 

conducerea Partidului Naţional Liberal a fost 
preluată de unchiul său, Dimitrie C. Brătianu. 
Debutează în politică, în rândurile Partidului 
Naţional Liberal, în 1895, la două decenii după ce 
tatăl său pusese bazele acestei formaţiuni politice. 
Se impune foarte repede ca şef al aripii radicale şi 
reformatoare a Partidului Liberal. Ionel Brătianu se 
simte îndatorat să continue opera politică a 
părintelui său, astfel că, în 1895, candidează pentru 
Parlament la Colegiul I, fiind ales deputat de Gorj. 
El era conștient de imensa povară pe care i-o crea 
numele, pe care trebuia să-l onoreze în cel mai 
strălucit mod posibil. Pe 31 martie 1897, Brătianu 
este numit ministru al Lucrărilor Publice; în această 
calitate, el va acorda o atenţie specială construcţiei 
de căi ferate în țară. Pentru aceasta era ajutat de o 
echipă întreagă de specialişti, printre care şi ilustrul 
Anghel Saligny. În noiembrie 1897, ministrul 
participă la inaugurarea căii ferate Piteşti - Curtea 
de Argeş, apoi se ocupă de supravegherea bunei 
desfăşurări a lucrărilor de amenajare a portului 
Constanţa. Încă de la debutul său în viaţa politică, 
Ionel Brătianu a fost considerat un tânăr cu mari 
resurse intelectuale, bun conducător, harnic, 
responsabil și talentat. Brătianu dorea să reformeze 
partidul și statul românesc sub toate aspectele. În 
scurt timp a devenit liderul tinerilor liberali, hotărâţi 
să contribuie la accelerarea procesului de 
modernizare a societăţii româneşti. Înfăptuirea 
reformei agrare şi a celei electorale era mereu în 
vizorul său, aceste reforme constituind parte a 
crezului și programului său politic. Pe 14 februarie 

1901, odată cu numirea unui nou cabinet liberal, 
Ionel Brătianu primeşte portofoliul Ministerului 
Lucrărilor Publice, iar în urma remanierii 
guvernamentale din 9 ianuarie 1902 primeşte şi 
interimatul Ministerului de Externe, al cărui titular 
va deveni pe 18 iulie. Din această poziţie s-a ocupat 
îndeaproape de situaţia românilor din Imperiul 
Otoman şi Austro-Ungar, acordând o atenţie 
specială românilor din Transilvania, pe care îi 
sprijinea moral şi politic, intervenind adesea la 
Viena şi Budapesta pentru a le ameliora situaţia. De 
asemenea, avea întrevederi frecvente cu liderii 
românilor din provincie. Mai târziu, a efectuat 
vizite în oraşele din Transilvania, întâlnindu-se cu 
unul dintre foştii căpitani ai lui Avram Iancu, acum 
ajuns la bătrâneţe. Fruntaşul liberal a avut ocazia să 
deprindă tradiţiile moţilor, experienţă pe care o va 
expune într-o viitoare lucrare a sa.

Fraţii Brătianu - Dinu, Ionel şi Vintilă, în 1885

Conducând grupul tinerilor liberali, Brătianu 
evita să riposteze bătrânilor din partid, care se 
opuneau reformelor. Vocea sa devenea una dintre 
cele mai importante din Partidul Naţional Liberal, 
iar opinia sa era ascultată şi luată în considerare. 
Liberalul sublinia în discursurile sale însemnătatea 
decisivă a chestiunii ţărăneşti pentru România, 
dezvoltarea economică, problema capitalului 
străin, introducerea votului universal etc. Crezul 
său politic și concepţia sa modernă asupra unei 
Românii moderne pe care dorea s-o implementeze 
erau pătrunse de o responsabilitate profundă faţă de 
prezentul şi viitorul ţării. Tânărului liberal i se 
prevedea un viitor strălucit, de mare om politic al 
României. 

O carieră într-o continuă creştere. 
Ministru de Interne. Răscoala de la 1907

Partidul Naţional Liberal a profitat de 
izbucnirea răscoalei ţărăneşti pentru a răsturna 
guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore 



30

Cantacuzino, Ionel Brătianu ridicând tot mai 
insistent problema ţărănimii. În ziua de 8 februarie 
1907 a izbucnit, la Flămânzi, judeţul Botoşani, 
conflictul ce avea să declanşeze marea răscoală 
ţărănească. În discursurile sale, fruntaşul liberal 
pleda pentru îndreptarea situaţiei ţăranilor sesizând 
că în ultimii ani „o mână de oameni, străini de 
interesele mari ale dezvoltării noastre economice şi 
sociale, s-au făcut stăpâni, prin arendare, pe 
întinderi tot mai mari din suprafaţa cultivată a ţării. 
Ei nu exploatează atât forţele fecunde ale naturii, 
cât exploatează cămătăreşte munca şi nevoile 
ţărănimii.” În aceste împrejurări, pe 12 martie 
1907, regele îl cheamă din nou la putere pe Dimitrie 
Alexandru Sturdza, preşedintele liberalilor. În noul 
guvern, Ionel Brătianu este numit ministru de 
Interne. Cabinetul a dat publicităţii un manifest, 
care aducea la cunoştinţă măsuri care vor fi luate 
pentru „a îndestula cereri drepte şi legitime”: 
desfiinţarea unor taxe ce priveau activitatea 
ţăranului, o nouă lege a învoielilor agricole şi altele. 
În calitate de ministru de Interne, Brătianu a numit 
în frunte oameni capabili să poarte un dialog cu 
ţăranii, însă evenimentele au degenerat. Pentru 
orice om politic era limpede că problema 
ţărănească trebuia să-şi găsească o rezolvare, căci 
societatea însăşi trebuia modificată, modernizată și 
reconstruită din temelii. 

Consolidarea puterii politice. Alegerea sa 
ca preşedinte al PNL

Începând cu anul 1907, poziţia lui Ionel 
Brătianu în Partidul Naţional 
Liberal s-a întărit considerabil. 
Ca ministru de Interne, el controla 
administraţia de stat şi filialele 
locale ale partidului. Regele 
Carol I, tot mai bolnav şi sleit de 
puteri, îşi exprima la rândul său 
simpatia pentru tânărul Brătianu. 
   

   Ionel Brătianu
Pe 11 ianuarie 1909, a avut loc Congresul 

partidului, care l-a desemnat cu mult entuziasm în 
funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, 
căci el reprezenta, așa cum spunea fruntașul liberal 
Mihail Pherekyde, „tot ceea ce avea mai bun 
partidul şi ţara”. Astfel, după o muncă şi o luptă 
tenace timp de un deceniu, Ion I. C. Brătianu îşi 
vedea visul împlinit, acela de a fi preşedinte al 
Partidului Naţional Liberal. Avea 45 de ani şi 
dispunea de cel mai puternic instrument pentru 
realizarea operei sale politice. Încă de la discursul 
inaugural, noul preşedinte stabilea două principii 
fundamentale pentru viitoarea activitate: 
„libertatea de discuţie şi disciplina în acţiune”.

Activitatea guvernamentală până la 
izbucnirea marelui război

Încă de la începutul primului său mandat, 
primul ministru pleda ferm și hotărât pentru 
înfăptuirea reformelor agrară şi electorală și 
revizuirea Constituţiei. Brătianu a propus regelui 
extinderea dreptului de vot prin înfiinţarea 
colegiului unic, dar Carol I a refuzat. În faţa acestei 
situaţii, liderul liberalilor îşi depune mandatul pe 28 
decembrie 1910. Pe 17 iulie 1913, după ce România 
a intrat în Al Doilea Război Balcanic, Brătianu şi-a 
dat demisia din fruntea partidului, a îmbrăcat 
uniforma de maior şi a plecat pe câmpul de luptă, 
fiind ataşat la Statul Major al Artileriei. Mihail 
Pherekyde se deplasează în Bulgaria pentru a-l 
convinge să revină asupra deciziei, dar Brătianu nu 
a dorit să discute politică până la încheierea acţiunii 
militare. După sfârşitul conflictului (28 iulie 1913), 
climatul politic era propice aplicării reformelor. În 
septembrie 1913, Ion I.C. Brătianu aducea la 
cunoştinţa opiniei publice din ţară programul 
hotărât de Partidul Naţional Liberal pentru 
înfăptuirea celor două importante reforme pentru 
progresul ţării: agrară şi electorală, iar ulterior, 
acestora s-au adăugat proiectul unei noi constituţii, 
dezvoltarea și modernizarea economiei cu doctrina 
liberală îndrăzneață în acele vremuri, „prin noi 
înşine”, dezvoltarea politicii externe şi, mai târziu, 
alinierea ţării la noile realităţide după finele primei 
conflagraţii mondiale etc. Într-o scrisoare adresată 
lui Carol I, în august 1913, Brătianu cerea urgent 
trecerea la aplicarea reformelor, însă regele se arăta 
reticent, temându-se ca aceste reforme să nu 
stârnească lupte violente pe scena politică. După o 
guvernare conservatoare, Ion I. C. Brătianu este 
chemat pentru a doua oară să formeze Consiliul de 
Miniştri, pe 4 ianuarie 1914. După câştigarea 
alegerilor parlamentare, preşedintele Partidului 
Naţional Liberal expune, pe 21 februarie 1914, 
problema revizuirii Constituţiei, stabilindu-se 
comisiile pentru analiză.

Războiul pentru Întregirea Neamului. 
Perioada de neutralitate. Tratativele și 
negocierile cu Antanta

Declanşarea Primului Război Mondial a 
impus scoaterea reformelor de pe ordinea de zi. 
Trebuie amintit contextul în care ţara noastră a 
trebuit să se poziţioneze în acest conflict. România 
avea la acel moment un tratat militar cu Tripla 
Alianţă, încheiat încă din 1883 de Carol I și de tatăl 
actualului prim-ministru. Tratatul fusese ţinut 
secret, căci un pact cu Germania și Austro-Ungaria 
era extrem de nepopular în rândul opiniei publice. 
Totuşi, acesta a adus un avantaj ţării noastre, prin 
scoaterea din izolarea diplomatică în care se afla la 
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acel moment şi protecţia în faţa ameninţărilor 
Rusiei ţariste. Însă, în noul context internaţional, 
fruntaşul liberal considera tratatul inoperabil. La 
mijlocul lunii iulie 1914, împăratul austriac Franz 
Joseph şi împăratul german Wilhelm al II-lea, îi cer 
imperios lui Carol I să ia poziţie faţă de conflictul ce 
se declanşase în Europa. La consultările din ţară, 
regele se pronunţa vehement pentru respectarea 
tratatului, în timp ce majoritatea politicienilor 
români declarau că nu se poate intra într-un război 
de partea austriecilor, noi fiind interesați de 
obținerea Transilvaniei și alipirea ei la România, cu 
gândul la reunirea tuturor fraților români într-o 
aceeași țară. În cele din urmă, la Sinaia, a fost 
convocat un Consiliu de Coroană, în ziua de 21 iulie 
1914. Suveranul a fost susţinut doar de Petre P. 
Carp, în timp ce majoritatea s-a pronunţat ca 
România să adopte o poziţie oficială de neutralitate 
în acest conflict. În comunicatul oficial se preciza 
că atitudinea de neutralitate a României se motiva 
prin faptul că nu a fost prevenită de aliatul său de 
izbucnirea războiului, aşa cum era prevăzut în 
tratat, iar Austro-Ungaria nu a fost atacată, ci ea a 
atacat prima dată, ceea ce n-a fost prevăzut în 
contract.

Tratatul de Alianţă cu Antanta din 4 
august 1916

Pe 27 septembrie 1914, regele CarolI s-a 
stins din viaţă, ceea ce a însemnat pentru România 
libertatea de a merge la război împotriva Austro-
Ungariei. Aşadar, în noul context, primul ministru a 
devenit figura centrală a vieţii politice, deciziile 
sale influenţând destinul istoric al României. 
Pentru acest lucru îşi va atrage renumele de „rege 
neîncoronat”. În perioada 1914 - 1916, cele două 
blocuri politico-militare, Antanta şi Puterile 
Centrale, au încercat să atragă România de partea 
lor, mizând atât pe poziţia ei geostrategică, cât şi pe 
importantele resurse de petrol şi cereale. În această 
privinţă, curentul filoantantist a fost cel care s-a 
impus, prin vocea autoritară a primului ministru Ion 
I. C. Brătianu. Exista şi un curent filogerman, 
reprezentat de Petre P. Carp, Titu Maiorescu şi 
Alexandru Marghiloman, însă influenţa pe care 
fruntaşul liberal o avea asupra noului rege, 
Ferdinand I, se va dovedi decisivă. În perioada 
neutralităţii, întreaga coordonare a politicii externe 
româneşti este preluată de primul ministru, care 
lucra cu mare precauţie, orientându-se spre 
încheierea unor acorduri diplomatice care să 
constituie garanţii pentru statul român. Un 
asemenea succes diplomatic îl constituie „Acordul 
Sazonov-Diamandi” dintre România şi Rusia, 
încheiat pe 18 septembrie 1914 la Petrograd. Prin 
acest acord, Rusia se angaja să garanteze şi să apere 

integritatea teritorială a României şi să recunoască 
drepturile acesteia asupra teritoriilor din Austro-
Ungaria locuite  de români,  în  schimbul 
„neutralităţii binevoitoare” a ţării noastre. 

 Tot în acestă perioadă, guvernul Brătianu a 
semnat un acord cu Italia, prin care s-a convenit ca 
cele două ţări să se informeze reciproc în legătură 
cu orice schimbări preconizate în politica lor şi să 
nu renunţe la neutralitate fără consultări prealabile. 
Opinia publică sprijinea prin manifestaţii noua 
orientare a ţării, astfel că primul ministru va trece la 
dotarea armatei. Pe 31 martie 1916, acesta va 
contracta de la Banca Angliei un împrumut de 40 de 
milioane de lire sterline, bani ce erau destinaţi 
cumpărării de armament şi muniţie. Ion I. C. 
Brătianu a dat dovadă de multă fermitate şi abilitate 
diplomatică, stăruind pentru încheierea unor 
convenţii politico-militare, care să stipuleze în mod 
clar și concis condiţiile în care România va intra în 
război şi obiectivele urmărite de ea. 

Ion I.C. Brătianu este politicianul care şi-a 
asumat pregătirea militară şi diplomatică a 
României în Primul Război Mondial

În intervalul neutralităţii României (din vara 
anului 1914, până la finele lui 1916), Ion I.C. 
Brătianu a fost nu doar Preşedinte al Consiliului de 
Miniştri, ci şi titular al portofoliilor de ministru de 
Război şi ministru ad-interim la Afacerile Străine. 
El susţinea declararea războiului faţă de Austro-
Ungaria, chiar cu preţul unei înfrângeri. 

„În viaţa naţiunilor sunt afirmări de drepturi 
car i  cân tăresc  ma i  mu l t  decâ t  i zbânz i 
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.” 

După îndelungi tratative, pe 4 august 1916, 
au fost semnate tratatele de colaborare cu membrii 
Antantei. În baza tratatului de alianţă şi al 
convenţiei militare, aliaţii ne promiteau trimiterea 
zilnică a 300 de tone de armament şi muniţii, armata 
rusă urma să participe la apărarea Dobrogei în 
eventualitatea unui atac bulgar, iar trupele Antantei 
de la Salonic trebuiau să angajeze o mare ofensivă, 
care să reţină o parte a trupelor austro-ungare. De 
asemenea, se recunoştea legitimitatea unirii cu 
România a Transilvaniei şi Bucovinei, respectând 
totodată integritatea teritoriului românesc. În ziua 
de 14 august 1916, la Palatul Cotroceni din 
Bucureşti, are loc Consiliul de Coroană, care 
trebuia să decidă soarta României. Regele 
Ferdinand I s-a pronunţat pentru intrarea în război 
de partea Antantei, ţinând însă să precizeze că 
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pentru a lua o asemenea hotărâre a trebuit să se 
învingă pe sine, făcând aluzie la faptul că intra în 
război împotriva ţării în care s-a născut. Totodată, a 
menţionat că este călăuzit numai și numai de 
interesele superioare ale României. A fost o 
perioadă de covârşitoare răspundere pentru Ion I.C. 
Brătianu, care şi-a asumat pregătirea militară şi 
diplomatică a României în marea conflagraţie în 
care intrase ţara pentru a se reîntregi cu provinciile 
sale istorice aflate sub dominaţie străină. În anii în 
care România a participat la Primul Război 
Mondial, Ion I.C. Brătianu a deţinut funcţia de 
Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi pe cea de 
ministru al Afacerilor Străine. 

Intrarea României în război de partea 
Antantei

România declară război Austro-Ungariei la 
14/27 august 1916: „România, mânată de dorinţa 
de a contribui la grăbirea sfârşitului conflictului şi 
sub imperiul necesităţii de a salvgarda interesele 
sale de rasă, se vede silită de a intra în linie alături 
de cei care îi pot asigura realizarea unităţii sale 
naţionale. Pentru aceste motive, ea se consideră, 
începând din acest moment, în stare de război cu 
Austro-Ungaria”.

A doua zi, ostaşii români au trecut Carpaţii 
pentru eliberarea Transilvaniei. Entuziasmul 
preluării controlului principalelor trecători din 
Carpaţi şi eliberarea unor oraşe precum Petroșani, 
Braşov, a fost stopat de pierderea bătăliei de la 
Turtucaia, pe frontul de sud. Deşi a luptat cu eroism 
şi spirit de sacrificiu, Armata Română a fost nevoită 
să se retragă pas cu pas, copleşită de numărul şi 
tehnica modernă a inamicului. Totodată, Antanta nu 
şi-a îndeplinit promisiunea de a trimite trupe 
ruseşti, care să lupte alături de români şi nu a 
început ofensiva în zona Salonic, care ar fi ţinut 
ocupată Bulgaria. Acest fapt l-a întristat foarte mult 
pe Ionel Brătianu. În aceste condiţii, aşa cum 
spunea şi sloganul partidului, „prin noi înşine”, 
lupta prin propriile forţe rămânea singura salvare 
pentru ostaşii români. Deplin convins de justeţea 
cauzei româneşti, Brătianu a acţionat pentru 
mobilizarea tuturor forţelor armate. Însă, situaţia 
nu a decurs prielnic pentru armata română, soldaţii 
fiind nevoiţi să se retragă pas cu pas. Armata 
Puterilor Centrale, condusă de generalul von 
Mackensen, a acţionat pe mai multe direcţii: în nord 
a spart frontul de pe Valea Jiului, înaintând pe Olt, 
iar în sud a ocupat Dobrogea şi a trecut Dunărea pe 
la Zimnicea. Astfel, trupele inamice se apropiau 
ameninţător de Capitală.

 Refugiul la Iaşi. Campaniile din vara 
anului 1917

 În aceste condiţii, familia regală şi guvernul 

au fost nevoiţi să se retragă la Iaşi pe 12, respectiv 
20 noiembrie 1916. Moldova a devenit un adevărat 
„pământ al făgăduinţei”. De asemenea, trupele 
române s-au retras pe aliniamentul Râmnicu Sărat - 
Viziru, între Carpaţi şi Dunăre. La 23 noiembrie, 
generalul von Mackensen a intrat în fruntea 
trupelor sale în Bucureşti. 

Ionel Brătianu şi generalul francez Henri 
Berthelot în vizită la I.A.R. Braşov

A urmat o perioadă deosebit de grea pentru 
poporul român, care a trebuit să suporte refugiul, 
jaful ocupantului, epidemia de tifos, penuria de 
alimente, pierderile umane etc. Pe 11 decembrie 
1916, se formează la Iaşi un guvern de uniune 
naţională condus tot de fruntaşul liberal. Anul 
următor se trece imediat la reorganizarea 
comandamentului, armata română fiind înzestrată 
cu echipament modern cumpărat de la aliaţi. La 
sporirea capacităţii de luptă, o contribuţie 
importantă a avut-o misiunea militară franceză 
condusă de generalul Henri Berthelot. În acelaşi 
timp, guvernul a dat dispoziţie ca întreg tezaurul 
românesc să fie transportat la Moscova. De 
asemenea, pentru a reface moralul soldaţilor, 
autorităţile au considerat de cuviinţă că era timpul 
ca statul român să treacă la îndeplinirea 
promisiunilor făcute, înainte de terminarea 
operaţiunilor. În aceste condiţii, pe 19 iunie 1917, 
se promulgă proiectul de revizuire a Constituţiei, 
care consacra, printre altele, adoptarea reformei 
agrare prin exproprierea marii proprietăţi şi 
introducerea votului universal. 

După alcătuirea foarte minuţioasă a unui plan 
de campanie, operaţiunile militare s-au reluat în 
iulie 1917, când trupele austro-ungare şi germane 
vizau atacarea Moldovei de la sud la nord. Luptând 
cu eroism, ostaşii români au reuşit să respingă în 
bloc atacurile inamicilor. La Mărăşti (11 - 19 iulie), 
Mărăşeşti (24 iulie- 6 august) şi Oituz (26 iulie - 9 
august), faptele de arme au reliefat spiritul de jertfă 
al românilor şi speranţa în refacerea unităţii 
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naţionale. PE AICI NU SE TRECE! era deviza ce 
ardea pe buzele tuturor ostașilor şi a ofițerilor, care 
luptau cot la cot cu soldații, pentru a le întări 
rândurile. În octombrie 1917, bolşevicii au preluat 
puterea în Rusia şi au anunţat dorinţa de a încheia 
armistiţiul. În aceste condiţii, România rămânea 
izolată pe frontul din est, înconjurată de trupele 
inamice, astfel că avantajul oferit de victoriile din 
vara aceluiaşi an, nu a mai putut fi fructificat. La 
începutul anului 1918, presiunile Austro-Ungariei 
asupra României s-au amplificat, cerându-se 
înlăturarea dinastiei şi încheierea grabnică a 
armistiţiului. Primul ministru nu s-a arătat dispus să 
încheie o pace ruşinoasă, astfel că depune mandatul 
guvernului pe 26 ianuarie 1918. 

Armist i ţ iul  cu Puteri le  Centrale . 
Reintrarea în război. Marea Unire

Este format un cabinet condus de generalul 
Alexandru Averescu. Pe 24 aprilie 1918, Alexandru 
Marghiloman a semnat un armistiţiu înrobitor, dar 
care a permis supravieţuirea statului român. 
Semnarea acestuia a fost tergiversată continuu de 
regele Ferdinand, iar răsturnarea situaţiilor pe 
front, în defavoarea Puterilor Centrale, a permis 
României să reintre în război de partea Antantei pe 
24 octombrie 1918. Astfel, sfârşitul Primului 
Război Mondial (11 noiembrie 1918) a găsit 
România în tabăra învingătoare. 

Anul 1918 a marcat şi desăvârşirea 
procesului de unitate naţională a românilor. Pe 27 
martie şi 15 noiembrie, Basarabia şi Bucovina şi-au 
manifestat dorinţa de „unire necondiţionată” cu 
Patria-Mamă. Mai apoi, la 1 Decembrie 1918, la 
Alba Iulia, în prezența a 1228 de reprezentanți ai 
poporului se proclama, conform Rezoluției 
întocmite de elitele politice transilvane, Marea 
Unirea cu țara mamă a românilor din Transilvania, 
vis nutrit de veacuri de ardelenii înrobiți de 
Imperiul Austro –Ungar. După lupte seculare, frații 
români au devenit cu toții cetățenii aceleiași patrii, 
România Mare. Actul de Unire a Transilvaniei cu 
România de la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 
încheie procesul de formare a statului naţional 
unitar, la care Ionel Brătianu avusese o 
contribuţie majoră. 

După Marea Unire, oamenilor politici le 
revenea răspunderea de a găsi mijloacele adecvate 
pentru a asigura dezvoltarea României ca stat 
european. Pe 1/14 decembrie, regele şi guvernul au 
întâmpinat la Gara de Nord delegaţia Marelui Sfat 
Naţional Român din Transilvania, care aducea 
Rezoluţia Unirii de la Alba-Iulia pentru a fi predată 
şefului statului. La banchetul dat în această onoare, 
Ionel Brătianu a luat cuvântul: „De o mie de ani vă 

aşteptăm şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim 
niciodată. Sunt clipe în viaţa unui neam de fericire 
atât de mare că răscumpără veacuri întregi de 
dureri. Bucuria noastră nu e bucuria unei singure 
generaţii, ea e sfânta cutremurare de fericire a 
întregului popor românesc, care de sute şi sute de 
ani a stat sub urgia soartei cele mai cumplite, fără a 
pierde credinţa lui nestrămutată în această zi ce ne 
uneşte şi care nu se putea să nu vie.”

Dedicat complet intereselor țării, Brătianu 
considera că nu există pentru oamenii politici 
îndatorire mai mare decât apărarea intereselor 
permanente ale țării şi a demnităţii poporului 
român. De aceea, Ion I. C. Brătianu se adresa astfel 
parlamentarilor, în decembrie 1919: 

 „Sunteţi, domnilor, reprezentanţii unui 
popor care este mândru şi poate fi mândru de 
trecutul său, şi care trebuie să aibă mare 
încredere în viitorul său. Nu scădeţi rolul pe care 
el trebuie să-l aibă în lume; fiţi cât de modeşti 
pentru persoana dvs., nu fiţi modeşti pentru 
poporul pe care îl reprezentaţi ! ”

Pe 29 noiembrie/12 decembrie 1918 s-a 
format un nou Consiliu de miniştri, în care erau 
reprezentate toate provinciile istorice, prezidat de 
Ion I. C. Brătianu, preşedintele Partidului Naţional 
Liberal. În prima lună de la instalare, pe 15/16 
decembrie, cabinetul publică decretul-lege privind 
exproprierea marilor proprietăţi rurale din Vechiul 
Regat, fixând şi condiţiile exproprierii. Se impunea 
astfel adoptarea unor ample reforme, care să ralieze 
România la noile realităţi postbelice și care să 
constituie premizele făuririi bunăstării unei 
Românii moderne și democratice.

Negocierea inteligentă, abilă și fermă de la 
Conferinţa de Pace din Paris

Principala preocupare pe plan extern a prim-
ministrului român era recunoaşterea prin tratat a 
unirii celor trei provincii cu Patria-Mamă. În ziua 
de 18 ianuarie 1919 au loc lucrările Conferinţei de 
Pace de la Paris, care trebuiau să reglementeze 
problemele internaţionale de după război. 
Desfăşurarea lucrărilor i-a creat o mare deziluzie 
lui Ionel Brătianu. Conducerea conferinţei a fost 
preluată de un Consiliu al celor patru Mari Puteri 
învingătoare: preşedintele S.U.A., Woodrow 
Wilson, premierul britanic, Lloyd George, prim-
ministrul Franţei, Georges Clémenceau şi cel 
italian, Vittorio Orlando. Prin decizia acestora, 
România a fost trecută în rândul statelor cu interese 
limitate, putând să participe la dezbateri numai 
când era invitată, deşi potrivit convenţiei din 4 
august 1916 se bucura de drepturi egale. 
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Ion I. C. Brătianu, preşedintele Partidului 
Naţional Liberal, prim-ministrul României

Aceştia considerau că România este un stat 
mic, cu putere militară scăzută, deci nu era o voce 
de luat în considerare. Marile Puteri erau cele care 
decideau în numele celorlalte state, hotărând ceea 
ce să fie sau nu stipulat în tratate, justificând că ele 
au dus greul războiului. Marile Puteri au pregătit 
Tratatul de Pace cu Germania fără a permite 
delegaţiei române să-şi exprime punctul de vedere, 
deşi ţara noastră a avut foarte mult de suferit din 
pricina luptelor cu germanii. Delegaţia română a 
fost nevoită să semneze Tratatul de Pace cu 
Germania la 28 iunie 1919, fără a-l putea studia sau 
formula în prealabil observaţii. 

Deoarece Consiliul celor patru intenţiona să 
procedeze la fel şi în privinţa celorlalte tratate, în 
mai 1919, primul ministru român a luat iniţiativa 
unei note verbale colective adresate lui Georges 
Clémenceau, prin care cerea ca proiectele tratatelor 
să le fie comunicate din timp, pentru a le putea 
analiza. Cu toate acestea, Consiliul a acceptat să 
prezinte la 29 mai doar un rezumat al proiectului de 
Tratat cu Austria, urmând ca a doua zi să trimită 
delegaţiei austriece textul complet al acesteia. În 
urma unui nou protest al şefului delegaţiei române, 
s-a obţinut amânarea pentru 2 iunie a trimiterii 
proiectului către delegaţia Austriei. Documentul 
conţinea unele clauze menite să faciliteze 
amestecul Marilor Puteri în treburile interne ale 
României. Într-un discurs rostit la şedinţa plenară a 
statelor aliate asupra proiectului de tratat şi într-un 
memoriu adresat Consiliului, Ion I. C. Brătianu 
afirma că România este hotărâtă să asigure 
drepturile minorităţilor, dar ea nu poate să 
primească un regim special, la care nu erau 

constrânse toate statele suverane. Totodată, el a 
arătat că România era gata să ia măsurile necesare 
pentru a uşura tranzitul şi a dezvolta comerţul cu 
celelalte naţiuni, în conformitate cu legislaţia 
internă. Întrucât Consiliul nu a acceptat obiecţiile 
formulate, la 2 iulie 1919 Brătianu a părăsit 
Conferinţa. 

La 10 septembrie 1919, România a fost pusă 
în faţa faptului împlinit, căci Marile Puteri au 
semnat la Saint-Germain Tratatul de Pace cu 
Austria. În urma notelor ultimative ce i s-au adresat, 
de a semna fără obiecţii tratatul, Ionel Brătianu şi-a 
dat demisia din fruntea Consiliului de miniştri pe 12 
septembrie 1919, deoarece nu a dorit să semneze 
acest tratat. 

Viaţa politică între 1919 - 1921. Dominaţia 
asupra scenei politice

Făurirea statului naţional unitar român, 
legiferarea votului universal şi a reformei agrare au 
imprimat vieţii politice din România trăsături noi. 
Faptul că toţi ţăranii beneficiau de dreptul la vot a 
fost în defavoarea formaţiunilor politice 
conservatoare, a căror bază electorală o constituiau 
marii proprietari funciari. Partidul Naţional Liberal 
a fost cel care a dominat scena politică din România 
în primul deceniu interbelic, beneficiind şi de 
sprijinul principalelor instituţii economice, care se 
aflau în mâna fruntaşilor partidului, dar şi de un 
anumit favoritism din partea regelui Ferdinand I. 
Cu sprijin „brătienist”, pe 13 martie 1920, se 
formează un nou guvern sub conducerea lui 
Alexandru Averescu. Preşedintele Partidului 
Naţional Liberal a considerat oportună numirea la 
conducerea guvernului a generalului Averescu, 
deoarece acesta se bucura de imensă popularitate în 
rândul oamenilor. Liberalii au sprijinit guvernul 
Averescu în vederea restabilirii ordinii publice, 
refacerii economice a ţării şi legiferării reformei 
agrare. Activitatea de legiferare a reformei agrare, 
începută odată cu modificarea Constituţiei în vara 
anului 1917, s-a încheiat după 4 ani, prin adoptarea 
legii pentru reforma agrară. În vara anului 1921, 
fruntaşul liberal a declanşat acţiunea de înlăturare a 
guvernului, considerând că momentul preluării 
destinului ţării de către liberali se apropie. Brătianu 
declara: „trebuie să ne pregătim de asalt”. El a reuşit 
să atragă în acest demers întreaga opoziţie, care a 
început să boicoteze măsurile luate de cabinet. 
Acest lucru demonstrează influenţa pe care 
liberalul o avea asupra clasei politice. De 
asemenea, Brătianu a purtat îndelungi tratative cu 
Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional 
Român, pentru o posibilă fuziune sau coaliţie de 
guvernare. Aceste negocieri au eşuat, din cauza 
faptului că cei doi lideri nu s-au înţeles la împărţirea 
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numărului de locuri în Parlament.
Marea guvernare liberală. Influenţa 

asupra Coroanei. Constituţia din 1923
Acelaşi Ion I.C. Brătianu a dominat scena 

politică românească dintre cele două războaie 
mondiale, fiind în aceeaşi măsură aplaudat şi 
contestat.

Regele Ferdinand I consultă şefii tuturor 
formaţiunilor politice, pe 19 ianuarie 1922, iar ca 
rezultat, Ion I. C. Brătianu este desemnat să 
formeze noul Guvern al României. Justificând 
această decizie, regele mărturisea: „Vrajba 
înveninată dintre partide, ca şi toţi cei de aici, mă 
silesc să nu mă bizui decât pe un singur om: Ion 
Brătianu”. Iar cu alt prilej, a mărturisit: „Prefer să 
cad cu Brătianu, dacă asta ar fi să se întâmple, dar 
este singurul în care am încredere”. 

De fapt, şi când se afla pe băncile opoziţiei şi 
când se afla la putere, liderul liberalilor conducea 
destinele ţării, folosindu-se adesea de şeful statului. 
Evenimentele din timpul războiului şi din perioada 
imediat următoare i-au întărit regelui credinţa că 
Brătianu era un om „providenţial”, pe care trebuie 
să se bizuie. Ferdinand s-a lăsat dominat de 
Brătianu, nesfiindu-se să declare că, deşi mulţi 
apreciază pe Brătieni ca pe a doua dinastie din 
România, el nu vede nimic rău în asta. 

După expresia lui Nicolae Iorga, „Coroana 
ajunsese vasală Brătienilor.” Partidul Naţional 
Liberal decide să îşi urmeze programul de 
guvernare, hotărât să coaguleze toate forțele în 
scopul  unir i i  tu turor  efor tur i lor,  pentru 
consolidarea statului de drept, a dezvoltării 
economice a României și a unităţii sale naționale.

Consiliul de Miniştri instalat pe 22 iunie 1927

Pe 15 octombrie 1922, la Catedrala 
Reîntregirii Neamului din Alba-Iulia, a avut loc 
ceremonia de încoronare a regelui Ferdinand şi a 
reginei Maria ca suverani ai României Mari. 
Încoronarea a semnificat momentul în care 
Ferdinand I devenea regele tuturor românilor „de la 

Nistru până la Tisa”. Acceptând să se încoroneze 
sub guvernul Brătianu, regele dovedea că era 
hotărât să menţină PNL la putere, fără a ţine seama 
de opinia partidelor de opoziţie. Partidul Naţional 
Liberal se consolidează prin absorbţia Partidului 
Ţărănesc din Basarabia şi a Partidului Democrat al 
Unirii din Bucovina, formându-se astfel o suficient 
de puternică majoritate pentru ca proiectul Noii 
Constituții să fie înaintat spre dezbatere 
Parlamentului. Faţă de atitudinea agresivă a 
opoziţiei, Brătianu adopta o ţinută suverană, 
socotind că era inutil să intre într-o polemică care i-
ar fi risipit timpul şi energia. În pofida tuturor 
protestelor violente ale opoziţiei, regele a 
promulgat noua Constituţie a României, prin care 
se asigura temeiul juridic pentru dezvoltarea 
României Mari, modernizarea, progresul, 
dezvoltarea și democratizarea ei. Dotarea ţării cu o 
lege fundamentală, în noile condiţii de după 
terminarea Primului Război Mondial, a devenit una 
dintre problemele fundamentale ale statului român. 
După lungi dezbateri, noua Constituţie a fost votată 
în Adunarea Deputaţilor și în Senat, fiind 
promulgată de rege şi publicată în „Monitorul 
Oficial” ca operă liberală. Legea fundamentală 
românească era una dintre cele mai avansate din 
Europa acelor vremuri. Brătianu, prin gândirea sa 
vizionară, a adus un aport de neprețuit la lansarea 
României pe calea progresului, din toate punctele 
de vedere: economic, social, cultural etc.

Reformele pentru dezvoltarera economică 
a  R o m â n i e i ,  p e n t r u  m o d e r n i z a re a  ș i 
democratizarea statului român

Datorită aplicării doctrinei liberale „prin noi 
înşine”, adică prin forțe proprii, economia 
românească a cunoscut un ritm rapid de refacere 
până în 1923, după care a înregistrat o creştere cu 
adevărat spectaculoasă. Totodată, articolul 19 din 
Constituţie menţiona că zăcămintele miniere, 
precum şi bogăţiile de orice natură ale subsolului 
sunt proprietatea statului. Ramura cea mai 
dinamică a fost industria, progresul datorându-se 
politicii guvernamentale care a vizat încurajarea, 
promovarea şi apărarea industriei naţionale. 
Iniţiatorul acestor politici a fost Vintilă Brătianu, 
fratele lui Ionel. El a promovat o serie de acte 
legislative precum legea privind comercializarea şi 
controlul întreprinderilor economice ale statului, 
legea energiei, iar una din cele mai importante 
măsuri a fost legea minelor, toate acestea fiind 
adoptate în 1924. Aceasta prevedea articole 
speciale prin care se favorizau capitalul, munca şi 
iniţiativa românească şi se puneau piedici în calea 
pătrunderii de capital străin: 51% din capitalul 
societăţilor să fie deţinut de cetăţeni români. 
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Europa s-a arătat reticentă faţă de adoptarea acestei 
măsuri acuzând protecţionismul „brătienist”, dar 
poziţia prim-ministrului român a fost de neclintit, 
convins fiind de justețea acestor măsuri.

Ion I. C. Brătianu

Cele mai multe reforme din guvernarea 
Brătianu au vizat modernizarea ţării și alinierea ei 
la noile realităţi postbelice: legea pentru 
organizarea armatei din 1924, legea pentru 
organizarea şi exproprierea căilor ferate, legea 
privind repaosul duminical şi sărbătorile legale, 
legea pentru învăţământul primar din 1924 
(caracter „unitar, obligatoriu şi gratuit”, durata 
fiind de 7 ani), legea organizării judecătoreşti din 
1925, legea pentru înfiinţarea Patriarhiei României 
din 1925, legea privind organizarea Bisericii 
Ortodoxe Române, tot din 1925. Pentru unificarea 
administrativă a tuturor provinciilor, a fost 
adoptată legea din 14 iunie 1925, care avea la bază 
„păstrarea caracterului unitar al ţării” şi aplicarea 
descentralizării administrative. Această măsură 
stabilea împărţirea teritoriului României în două 
diviziuni administrative: judeţe şi comune, care 
puteau fi rurale şi urbane. În calitate de şef al 
guvernului, Ionel Brătianu s-a implicat în 
promovarea politicii externe a României. 
Diplomaţia românească avea la bază preocuparea 
pentru asigurarea independenţei, suveranităţii 
naţionale, apărarea păcii şi a status quo-ului 
teritorial. 

Un moment important pentru ameninţarea 
dominaţiei politice a liberalilor s-a consumat în 
iunie 1924, când Partidul Naţional Român şi 
Partidul Ţărănesc au ajuns la un acord de 
colaborare în vederea unei viitoare fuziuni pe baza 
unui program comun. De fapt, Ionel Brătianu a 
acţionat imediat pentru sprijinirea lui Averescu 

pentru a constitui o contrapondere la ameninţarea 
unei fuziuni naţional-ţărăniste. Fruntaşul liberal se 
baza pe influenţa pe care a avea asupra lui 
Averescu, ceea ce îi conferea avantajul de a 
guverna şi de pe băncile opoziţiei. 

Criza dinastică.
Spre sfârşitul guvernării, Ion I. C. Brătianu s-

a confruntat cu declanşarea crizei dinastice 
generate de o nouă renunţare a principelui Carol al 
II-lea la prerogativele sale de moştenitor al 
Coroanei. 

Principele Carol al II-lea şi Ionel Brătianu, 
la vânătoare

În ziua de 4 ianuarie 1926, Adunarea 
Naţională Constituantă a adoptat legile prin care se 
accepta renunţarea lui Carol la tronul României, se 
modifica Statutul Casei Regale, iar Principele 
Mihai era proclamat moştenitorul tronului şi se 
constituia o Regenţă care să exercite prerogativele 
suveranului, în cazul că acesta ar ajunge pe tron 
înainte de vârsta majoratului. Nicolae Iorga 
declara: „Acum nu mai erau doi stăpâni în 
România, ci unul singur: Ion Brătianu. Dinastia de 
Argeş biruise cu totul pe cea de Sigmaringen. Ion I. 
C. Brătianu rămânea stăpânul, singurul şi 
absolutul stăpân al țării”. Într-o relatare a 
jurnalului englez „Daily Express” se scria despre 
situaţia din ţara noastră. În ziar, apare o replică a lui 
Brătianu adresată reginei, care dorea să-l viziteze 
pe Carol al II-lea, pentru treburi familiale: „Dacă 
mă mai obosiţi cu afacerile dumneavoastre 
familiale, voi proclama republica!” Această 
replică subliniază controlul politic total pe care 
fruntaşul liberal îl avea asupra statului.
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Sfârşitul activităţii politice
După încheierea celor patru ani legitimi de 

guvernare, Ionel Brătianu îşi depune mandatul de 
prim-ministru pe 27 martie 1926, precizând că 
PNL părăseşte guvernul „cu conştiinţa senină a 
datoriei împlinite”.

Ion I.C. Brătianu și-a onorat cu brio numele 
pe care-l purta, cât și memoria înaintașilor săi. Pe 
lângă activitatea politică, personalitatea sa era 
marcată de o vie curiozitate intelectuală. Toată 
viața a citit, a studiat, având o mare pasiune pentru 
istorie. Mai trebuie amintit şi faptul că Ion I.C. 
Brătianu a fost membru de onoare al celui mai 
important for ştiinţific şi cultural al ţării – 
Academia Română. 

„Era fascinat de istorie şi ajunsese la o 
cunoaştere aprofundată a domeniului, autodidact 
fiind. Era capabil să poarte discuţii savante despre 
economia comunelor germane, despre Cezare 
Borgia sau despre vizirii Imperiului Otoman etc. 
Cel mai adesea era văzut cu o carte în mână, de 
regulă o carte de istorie. Purtând permanent o carte 
în mînă, Brătianu marca distanţa dintre el şi 
interlocutor. Aura sa enigmatică îi uimea pe cei 
care l-au cunoscut, cu desele sale momente de 
tăcere prelungită şi profundele meditaţii. I se 
spunea „Sfinxul de la Florica”. I.G.Duca 
sintetizează foarte bine această strategie a lui Ionel 
Brătianu de a-şi marca autoritatea, printr-un fel de 
retragere: „De tînăr încă şi-a impus disciplina unei 
vieţi retrase şi chiar dacă prin situaţiile înalte ce 
ocupa era sortit să vadă multă lume, el păstra cu 
interlocutorii săi raporturi amabile, dar fără nici o 
notă de adevărată intimitate. Nu dezvăluia nimic, 
nu se dezvăluia nimănui. Din când în când, se 
retrăgea la domeniul său de la Florica, Argeș, 
lăsîndu-i pe toţi să se întrebe ce face, unde a 
dispărut”. 

În 1927, Regele Ferdinand I pleda pentru 
formarea unui cabinet de concentrare naţională, 
lucru dorit şi de fruntaşul liberal, însă nu a mai 
apucat să vadă rezultatele. Ferdinand I s-a stins din 
viaţă la vârsta de 62 de ani, în 1927. Comunicatul 
oficial despre decesul regelui Ferdinand I este 
însoţit de o cuvântare a prim-ministrului liberal 
Brătianu către poporul român: 

„Primul rege al României Mari a murit. O 
boală cumplită a întrerupt prematur această 
domnie glorioasă care a îndeplinit visul de secole 
al poporului nostru. Românii nu vor putea uita 
niciodată că regele Ferdinand s-a sacrificat pentru 
binele ţării.”

Intrarea în funcţiune a Regenţei marca 
apogeul puterii lui Ionel Brătianu, deoarece 
membrii acestei instituţii se aflau în mod evident 
sub influenţa dominatoare a preşedintelui PNL 

Ion I.C. Brătianu a încetat din viaţă subit, la 
vârsta de 63 de ani, la 24 noiembrie 1927, în 
Bucureşti, în urma unei infecţii generalizate. 
Opinia publică era şocată, nimeni nu îşi putuse 
închipui acest deces subit al celui mai puternic om 
din stat. Corpul său neînsufleţit a fost depus la 
Ateneul Român, cortegiul său funerar a fost purtat 
pe umeri atât de apropiaţi, cât şi de foştii opozanţi, 
iar înmormântarea a avut loc la Biserica mausoleu 
a familiei Brătianu, de la Florica (azi, Ștefănești) - 
Argeș, fiind înmormântat alături de tatăl său, 
marele om politic Ion C. Brărianu.

Ziarul de opoziţie „Dreptatea”, remarca în 
acele zile: 

„S-a stins încă unul dintre cei care au ţinut 
pe umerii săi greaua sarcină a realizării celui mai 
mare ideal românesc: întregirea neamului.”

Personalitatea lui Ionel Brătianu
Ion I. C. Brătianu a dominat viaţa politică din 

România cu autoritate. Toţi cei care au analizat 
opera și viața sa, au căzut de acord că avea o vocaţie 
nativă de conducător. Fruntaşul liberal a ştiut foarte 
bine să-şi aleagă colaboratorii, valorificând la 
maximum capacităţile lor, fiind un foarte bun 
tactician politic. Un cunoscător al liberalismului 
nota despre liderul liberal că era: „stăpân pe 
mijloacele sale, îşi urmărea cu precizie 
nedeterminată jocul politic, nu-l interesa modelul 
oratoric şi nici polemica scrisă”. Ionel Brătianu l-
a pregătit pentru succesiunea la conducerea 
Partidului Naţional Liberal pe Ion G. Duca, 
intuindu-i capacităţile sale politice.Acesta scria în 
memoriile sale că Brătianu era înzestrat cu un acut 
simţ al responsabilităţii: 

„El nu se hotăra niciodată repede [..] din 
primul moment îi apăreau în minte toate 
repercusiunile probabile şi posibile ale unui act, 

Ion I. C. Brătianu
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aşa încât, înainte de a se hotărî să facă acel act, 
examina, reexamina, contraexamina toate 
urmările lui şi nu trecea de la intenţie la fapt decât 
după ce, cântărind toate argumentele, favorabile 
şi nefavorabile, foloasele îi apăreau mai 
puternice, mai determinante decât neajunsurile. 
Din profesiunea lui de inginer rămăsese cu 
obişnuinţa de a nu pune niciodată piciorul pe un 
teren, înainte de a-l fi sondat şi de a cunoaşte bine 
soliditatea lui. Dar, o dată gestaţiunea terminată, 
o dată hotărârea luată, nu am întâlnit în toată 
viaţa şi în toată cariera mea politică, om mai 
neclintit în ducerea până la capăt a hotărârilor 
sale”. 

Un factor important al dominaţiei sale 
politice a fost influenţa pe care o exercita asupra 
regelui Ferdinand, mai ales prin Barbu Ştirbei şi 
regina Maria. De altfel, Regele Ferdinand I îl 
considera pe Ionel Brătianu „zodia bună a 
României”, fapt pentru care rivalii săi politici l-au 
numit „rege neîncoronat”. Nu de puţine ori, Ion I.C. 
Brătianu a fost acuzat că ar fi impus regelui ideile 
sale politice, însă el nu le impunea: le explica, le 
susținea cu argumente puternice, clare și 

imbatabile, iar regele le analiza, le punea în balanță 
și, fiind convins de corectitudinea și înțelepciunea 
lor, le accepta și le susținea.

Ionel Brătianu era conştient de valoarea sa 
politică şi era convins că scrie o pagină în istoria 
naţională. Concepţia sa vizionară, inteligența sa, 
patriotismul său şi acţiunile sale politice au avut un 
caracter profund democratic, îndrăzneț și 
progresist.

Cea mai potrivită imagine de ansamblu, 
pentru a conchide evocarea personalităţii lui Ion I. 
C. Brătianu, este caracterizarea elogioasă pe care 
ministrul Franţei la Bucureşti, contele de Saint-
Aulaire, i-a făcut-o fruntaşului liberal exprimându-
și înalta apreciere față de acesta :

„Excela în a câştiga fără să-şi facă 
duşmani. Viitorul apropiat mi-a descoperit în el 
cele mai înalte calităţi, care îl fac unul din marii 
oameni de stat ai generaţiei sale, mult mai mare 
decât cei "trei mari": Woodrow Wilson, Lloyd 
George și George Clémenceau. Nimic mai 
natural:la ţări mici, oameni mari.”

S. Neagoe, Oameni politici români
Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu, Editura Museion, Bucureşti, 1992
Nicolae Iorga, O viaţă de om. Aşa cum a fost, Bucureşti, Editura Minerva, 1972
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. X
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi. 1916-1938, Bucureşti, 1996
 www.historia.ro,  enciclopediaromaniei.ro,  wikipedia.org
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         n numărul din iunie 2016, odată cu marcarea 
a 100 de ani de la intrarea Românei în primul 
război mondial, scriam un articol (Poveşti 
adevărate cu eroi ai Marelui Război (I). Eroii 
Neamului, Satu Mare, 2016, 8 (s.n.), nr. 2 (27), p. 
25-26.), propunându-mi ca în fiecare număr al 
revistei să aduc în faţa cititorilor fapte de vitejie ale 
ostaşilor români, mai mult sau mai puţin 
cunoscute. Însă, din păcate, nu am mai scris decât 
un singur astfel de articol, dat fiind că au apărut noi 
subiecte demne de abordat, dar şi noi provocări în 
activitatea noastră, pe care, de voie de nevoie, a 
trebuit să le duc la bun sfârşit. Aş aminti aici doar 
câteva: implicarea în editarea a 3 cărţi (una ca 
autor: Pe urme de eroi, una de care m-am îngrijit: 
Părintele dr. Vasile Lucaciu în paginile revistei 
sătmărene „Eroii Neamului” şi una în calitate de 
coautor şi promotor (coordonator al proiectului de 
finanţare din partea Consiliului Judeţean Satu 
Mare): Consiliul Naţional Român Satu Mare. Satu 
Mare şi Marea Unire. Documente (1918.1919) şi 
activităţile dedicate Centenarului: Amplasarea de 
catarge de susţinere a Drapelului Naţional şi, mai 
ales, refacerea şi reamplasarea Monumentului 
Eroului Necunoscut în Piaţa Libertăţii din Satu 
Mare. 
 Aşa se face că am abandonat oarecum acea ide, 
însă am fost „salvat” de colegii redactori şi 
colaboratori care au prezentat în paginile revistei 
destul de multe astfel de fapte de eroism. Totuşi, 
căutând prin arhiva proprie, am găsit un material 
preluat de pe internet pe care doream să-l public 
atunci, aşa că m-am gândit că nu ar fi rău s-o fac 
acum, chiar dacă încheierea primului război 
mondial s-a înfăptuit la 11 noiembrie 1918, fiind 
depăşit deja momentul aniversării centenarului 
din acest punct de vedere. Însă, pentru noi, 
sătmărenii, acea primă mare conflagraţie 
mondială s-a terminat doar în aprilie 1919, odată 
cu eliberarea acestei zone de bandele bolşevice 
maghiare şi secuieşti ale lui Bela Kun, astfel că 
putem spune că „suntem în grafic”. 

Ca urmare, voi încerca să redau acel episod 
dramatic, cunoscut de către istorici sub denumirea 
„Tranşeea Morţii de la Braşov”, în care sunt 
evocate faptele de arme ale Regimentului 45 
Vlaşca, aflat sub comanda căpitanului Sava 

Cristescu, decimat în ziua de 8 octombrie 1916.
În genere este cunoscut faptul că, după intarea 

în război a României, scopul urmărit era eliberarea 
Ardealului şi alipirea sa la patria-mamă. Ofensiva 
Armatei Române, începută la 14/27 august 1916, a 
fost, iniţial, încununată de succens, astfel că, doar 
după două zile trupele noastre au intrat în Braşov. 
Însă, în urma atacurilor iniţiate de generalul 
August von Mackensen (spărgătorul de fronturi, 
cum era numit în acea vreme) în Dobrogea, alături 
fiindu-i trupele bulgare şi turce, Armata Română a 
fost nevoită să-şi redistribuie forţele. Cu toate 
acestea, a venit dezastrul de la Turtucaia, iar pe 
frontul din Transilvania lucrurile au început să 
meargă din rău în mai rău, mai ales că forţelor 
austro-ungare li s-au alăturat 4 divizii germane, 
ceea ce a făcut ca înaintarea trupelor române să fie 
oprită. Mai mult, inamicul a trecut în ofensivă, 
împingând trupele noastre spre şi peste Carpaţi, 
astfel că, după 40 de zile de la începutul 
operaţiunilor militare, România revenea la 
graniţele iniţiale cu Austro-Ungaria, ulterior fiind 
nevoită să se restrângă doar la o parte din Modova.

Totuşi, retragerea Armatei Române din 
Transilvania nu s-a făcut haotic, ostaşii români nu 
au luat-o la fugă din faţa inamicului mult mai 
numeros şi, mai ales, mult mai bine înzestrat, ci au 
luptat pentru fiecare petic de pământ cu multă 
înveşunare şi determinare. În acest context, la 8 
octombrie 1916, Armata a II-a Română dădea 
ultimele lupte pentru apărarea Braşovului. A fost 
nevoită, să se retragă din oraş, însă a rămas în spate 
o singură unitate militară, cea condusă de 
căpitanul Sava Cristescu, care se afla aproape de 
Gara Bartolomeu.

În încercarea lor de a opri intrarea armatelor 
Puterilor Centrale în Braşov, soldaţii români se 
foloseau de acoperirea oferită de terasamentul căii 
ferate, reuşind să reziste două zile asalturilor 
germane şi austro-ungare. Deşi mulţi au rămas 
fără muniţie, nu s-au retras, rămânând pe poziţie. 
Mai mult, în dimineaţa zilei de 10 octombrie au 
încercat să atace flancul inamicului, dar nu au 
reuşit „elementul surpriză”, astfel că au fost 
nevoiţi să se retragă. Pe de altă parte, în aceeaşi zi, 
soldaţii germani şi unguri, înarmaţi cu mitraliere şi 
grenade, reuşesc să se infiltreze în spatele şi în 

Povești	adevărate	cu	eroi	ai	Marelui	Război	(III)
Tranşeea	Morţii	de	la	Braşov

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET



jurul liniei de apărare româneşti.
Ca urmare, un pluton german din spatele 

românilor reuşeşte să-şi poziţioneze o mitralieră 
într-o clădire, de unde execută un foc surprinzător, 
dar mai ales ucigător, asupra alor noştri, mulţi 
fiind ucişi. Cei rămaşi localizează poziţia 
mitralierei şi răspund cu focuri de armă, însă, chiar 
dacă aceasta (mitraliera) se blochează la un 
moment dat, intră în funcţiune o alta, maghiară, 
care continuă „opera” celei germane, semănând 
moarte printre români. Chiar dacă unii au încercat 
să scape prin fugă, soldaţii inamici, infiltraţi în 
spatele liniei româneşti, îi aşteptau cu grenade, 
astfel că tentativele au eşuat, mica trupă 
românească fiind nevoită să înceteze focul şi să se 
predea. După mărturia unui locotenent prusac, 
numai 40 de soldaţi români au reuşit să 
supravieţuiască, fiind luaţi prizonieri, restul având 
cadavrele presărate de-a lungul căii ferate, 
inclusiv cel al căpitanului Sava Cristescu.

În anul 1920, Societatea Mormintelor Eroilor, 
precursoarea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, prin intermediul căpitanului Ioan 
Iorga, a început demersuri pentru amenajarea unui 
cimitir în zona Gării Bartolomeu, unde urmau să 
fie înhumate atât osemintele soldaţilor români din 
„Tranşeea Morţii”, cât şi ale altora căzuţi în luptele 
pentru apărarea Braşovului. Cimitirul a fost 
finalizat în 1921, având  o lăţime de 3 metri şi o 
lungime de 250 metri, în centru fiind amplasat un 
soclu pe care era aşezat un vultur turnat în bronz. 

Aici au fost depuse rămăşiţele pământeşti a 460 de 
ostaşi români, printre care şi cele ale căpitanului 
Sava Cristescu şi ale bravilor săi subordonaţi.

Din păcate, în anul 1970, cimitirul a fost 
distrus de autorităţile vremii, astăzi doar 
monumentul înalt de 3 metri aminteşte de 
sacrificiul suprem al soldaţilor români ce au 
rezistat două zile atacurilor trupelor austro-ungare 
şi germane, refuzând să abandoneze fără luptă un 
oraş, un teritoriu pe care-l ştiau a fi românesc, deşi 
situaţia de fapt era total dezavantajoasă pentru ei. 
Spre deosebire de această atitudine, astăzi, mai 
marii noştri, de toate culorile, şi la toate nivelurile, 
cedează, pas cu pas, în faţa ofensivei unor lideri 
maghiari privind revenirea la vremuri de mult 
apuse. Se permite, astfel, arborarea ilegală de 
însemne ale altei puteri în instituţii ale statului 
român, se „botează” şcoli construite de statul 
român cu nume pur neromâneşti, chiar dacă în ele 
învaţă şi copii români şi-şi desfăşoară activitatea 
cadre didactice de naţionalitate română, pentru că, 
pasămi-te, un guvern străin a investit în renovarea 
acelor instituţii. Dar şi aici este un semn de 
slăbiciune al clasei noastre politice: cu ce drept se 
fac aceste intervenţii ale unei puteri străine asupra 
unor instituţii de stat româneşti, în condiţiile în 
care o mare parte din unităţile de învăţământ au 
fost reabilitate din fonduri europene, prin 
autorităţile române. Pentru cele vizate de guvernul 
ţării vecine nu se găseau astfel de fonduri?! 
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   ăcând un bilanț al „Anului centenar” 
pentru Satu Mare, vom observa că cel mai bine a 
fost scoasă în evidență personalitatea lui dr. Vasile 
Lucaciu; cărțile tipărite, biserica de lemn ridicată 
în Apa, precum și alte evenimente dedicate 
„Leului de la Șișești”, vin parcă să confirme 
faptul că cei care s-au gândit că ar merita să i se 
acorde titlul de „erou național” nu au greșit. Un 
titlu pe care dr. Vasile Lucaciu îl are deja, lipsind 
doar confirmarea oficială.

Dar câte nu ar mai fi de făcut pentru a-i fi 
recunoscători lui dr. Vasile Lucaciu? Demersul 
nostru de azi are menirea de a vorbi despre 
jumătatea vieții sale, Paulina Șerbac. După opinia 
noastră, rolul de familist al lui dr. Vasile Lucaciu a 
fost prea puțin pus în lumină, cu toate că toate 
împlinirile vieții s-au datorat și faptului că a avut 
asigurată liniștea unei căsnicii frumoase. Iar 
Paulina Șerbac, căsătorită Lucaciu, a rămas prea 
de multe ori într-o nemeritată umbră. Până astăzi, 
data nașterii sale este controversată, alteori 
numele părinților sunt indicate și scrise greșit. 
Tatăl ei este prezentat în lucrări interbelice, dar și 
în unele tipărite în anul 2018, cu prenumele de 
Nicolae, în loc de Ioan Șerbac.

La 17 decembrie 1874, Paulina Șerbac și 
Vasile Lucaciu și-au unit destinele în mica 
biserică de lemn din Potău. Abia peste un an 
aveau să fie declanșate lucrările de începere a 
construcției noului lăcaș, în care oficierea a 
început doar în anul 1879. Cununia a fost 
săvârșită cu dispensă de la cele trei vestiri 
îndătinate și timpul oprit (17 decembrie era încă 
în timpul postului Crăciunului). Martori la 
învoirea dinaintea cununiei au fost protopopul 
Băii Mari, Ştefan Bilțiu şi Ana Parlagi, iar la 
cununie Victor  ș i  Laura Maniu,  copii i 

1protopopului de Seini, George Maniu . Cununia a 
2fost oficiată de către Vasile Șavaniu , pe atunci 

paroh în Băbășești. Probabil că exista o legătură 
de prietenie, atât a familiei Șerbac cât și a 
tânărului Lucaciu, cu acest preot, bun patriot, al 
cărui băiat, Ioan Șavaniu, ajuns de asemenea 

preot, i-a fost mai târziu ajutor părintelui dr. 
Vasile Lucaciu în parohia Șișești, între 1900 și 
1907, anul repausării sale.

Paulina s-a născut în anul 1855 (acest an 
este pomenit cel mai des, deși sunt vehiculați și 
anii 1852 și 1856; registrul parohial din anul 
nașterii nu s-a păstrat), în familia preotului greco-
catolic Ioan Şerbac sen. (1827-1900, Gherța 
Mică) și a Paulinei Kutka (1836, Tiszaujlak – 
1862, Potău). De notat că ambii părinți erau 
originari din familii preoțești. Tatăl se născuse în 
familia pr. Mihail Șerbac, care a mai avut doi 
băieți ajunși preoți, Vasile și Antoniu. A fost 
hirotonit în anul 1851 și din anul următor a slujit 
în parohia Potău până în anul 1883. Paulina Kutka 
era originară dintr-o familie de preoți slujitori în 
parohii greco-catolice rutene din cadrul 
Episcopiei de Muncaci.

Din cercetările noastre de până acum, 
știm că Paulina Șerbac a mai avut doi frați, Emil și 
Ioan (1861, Potău-1915) și o soră, Emilia (1868, 
decedată la scurt timp după naștere). Ioan a ajuns 
preot greco-catolic, iar la investirea sa în parohia 
Gherța Mică, în data de 31 mai 1885, dr. Vasile 
Lucaciu a ţinut un discurs intitulat Lupta 
preotului român (gr.) catolic în secolul XIX, 
tipărit ulterior la Satu Mare. Venitul din vânzarea 
acesei tipărituri era destinat ajutorării studenţilor 

3săraci . Ioan, membru activ al „Astrei”, a slujit în 
mai multe parohii sătmărene: Vama, Iojib și 
Botiz, unde avea să-și încredințeze sufletul lui 
Dumnezeu.

Celălalt frate al Paulinei Șerbac, Emil, s-a 
născut în 1856 la Potău. A urmat studiile medii la 
Liceul Catolic Regesc din Satu Mare, absolvind 
în anul școlar 1875/1876. Și-a manifestat 

4opțiunea de a urma o carieră de profesor , fiind 
ulterior absolvent al Facultății de Matematică şi 
Știinţe Naturale din Cluj, beneficiind de o bursă 

5din partea Episcopiei Greco-Catolice de Gherla . 
În anul 1862, Paulina Kutca (căsătorită 

Șerbac), mama celor trei copii, decedează, astfel 
că parohul Ioan Șerbac a trebuit să vegheze singur 

Paulina	Șerbac,	soția	Leului	de	la	Șișești

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
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creșterea lor. Fiind fată și mai în vârstă decât cei 
doi frați mai mici, putem intui că viitoarea soție a 
lui Vasile Lucaciu era deprinsă la momentul 
căsătoriei cu creșterea și îngrijirea copiilor.

Unul dintre puținele volume în care 
autorul își oprește atenția și asupra jumătății vieții 
lui dr. Vasile Lucaciu este cel mai recent al lui 
Simion Retegan, dedicat „Leului de la Șișești”. 
Iată cum o descrie reputatul istoric clujean pe 
Paulina Lucaciu: „Îi va fi timp de 37 de ani, la bine 
și la rău, la bucurii și necazuri, făptura cea mai 
apropiată, mama iubitoare a celor patru copii ai 
săi, însoțitoarea nelipsită din sălile numeroaselor 
tribunale în care viitorul mare luptător național va 
fi târât, susținătoarea morală neasemuită în lungul 
război ecleziastic care va urma, gospodina 
trudnică și răbdătoare care poartă, zi de zi, pe 
umerii săi povara unei case grele, în timp ce soțul 
își îndeplinește obligațiile liturgice, sacramentale, 
pastorale, stă aplecat asupra mesei sale de lucru, 
își asumă responsabilități naționale în cele mai 
îndepărtate locuri. Trebuie menționat că ea va 
avea de la tatăl său pământuri, în Seini, desemnate 
cu termenul de moșie, fără să intre totuși în lista 

6publică a proprietarilor mari cu peste 100 jug” .
Ar fi greu de spus cât de bine a cunoscut-o 

Vasile Lucaciu pe Paulina Șerbac înainte de se 
oficia cununia. Mentalitatea de atunci nu implica 
o cunoaștere îndelungată între tineri; fetele de 
preoți erau conștiente că menirea lor era să-și 
urmeze destinul dobândit prin prisma rădăcinilor 
familiei. Întreaga familie Șerbac se bucura pentru 
căsătoria Paulinei cu un teolog școlit la Roma.

Legăturile lui Vasile Lucaciu cu Potăul au 
rămas puternice și în următorii ani. Avem câteva 
dovezi scrise, care adeveresc afirmația noastră. 
Astfel, la 25 februarie 1875, Vasile Lucaciu a 
oficiat o cununie la Potău, între Ioan Câmpian și 

7Ileana Oșian . În anul viitor, la 18 mai 1876, Vasile 
Lucaciu a fost naș al tinerilor George Hiripan și 

8Maria Apan din Potău . De asemenea, în 16 
februarie 1877, el oficiază la Potău cununia 

9mirilor Ioan Bandula și Maria Kis .
Vom încerca să creionăm în continuare, 

atâta cât documentele ne-au ajutat, pașii în viață ai 
soției lui Vasile Lucaciu. Dumnezeu le-a dăruit 
căsnicia cu 5 copii: Vasile Cicerone (1876, mort la 
câteva luni după naștere), Epaminonda (1877, 
preot greco-catolic), Veturia (1878, căsătorită cu 

medicul Ion Munteanu), Tulia (căsătorită cu prof. 
Victor Meruțiu din Cluj) și Vasile (1885, mort în 
Primul Război Mondial).

Paulina era o gospodină desăvârșită, după 
cum mărturisesc cei care i-au călcat pragul casei 

10din Șișești . Știm că dr. Vasile Lucaciu și-a format 
un grup de români de încredere din împrejurimile 
Șișeștiului, care se reuneau, pe rând: la 1 ianuarie, 
în Şişeşti la dr. Vasile Lucaciu; la 29 ianuarie la 
Şurdeşti, la familia Şurani (Paulina Șerbac era 
rudenie cu această familie); la 2 februarie, în 
Negreia la Atanasie Demian; la 6 decembrie în 

11Chiuzbaia, la Nicolae Lupan .

De altfel, cu parohul de Chiuzbaia, 
12Nicolae Lupan , familia Lucaciu a avut o legătură 

puternică, ilustrată și de această imagine de la o 
logodnă în familia Lupan, eveniment petrecut la 
începutul secolului al XX-lea (Paulina este prima 
din stânga, în rândul de jos).

În timpul întemnițărilor părintelui Vasile 
Lucaciu, ofrandele compatrioților îi erau 
expediate Paulinei, cum a fost cazul în toamna 
anului 1893 când George Secoșan din Vișag a 
trimis 50 fl., sau când George Pop de Băsești, 

13trimitea sume de bani .
În 27 august 1884 a fost organizat la Bixad 

un bal foarte reuşit, soldat cu dorința de înfiinţare 
a unei Reuniuni a damelor române din părţile 
Sătmarului, în ideea de a realiza ceea ce sălăjenii 
deja reușiseră în anul 1881. Elena Bilțiu a primit 
funcția de președinte, iar lui dr. Vasile Lucaciu îi 
revenea cea de secretar. Din comitetul provizor 
făceau parte, alături de Paulina Lucaciu: Maria 
Barbul, Ioana Darabanth (născută Berinde), 
Gizella Drumar (născută Cresta), Antonia Iernea 
(născută Ciceronescu), Ana Măguran (născută 
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Coți), Eleonora Medan (născută Pop), Clara 
Nilvan (născută Marc), Susana Pop (născută 
Szaplonczai), Eleonora Papp (născută Bârsan), 
Elisabeta Szabo (născută Szeremi), Eleonora Pap 
(născută Hossu), Magdalena Catoca (născută 
Terebeși), Eufrosina Man (născută Pop) și 

 14Cornelia Popdan (născută Lauran) .
Legătura cu „Astra” durează din 1882, 

când amândoi soții Lucaciu devin membri ai 
„Asociațiunei”. Numele Paulinei îl găsim și în 
anii următori pe lista celor care își achitau 

15taxele .
Paulina a fost o luptătoare, din presă 

aflăm că în 1889 s-a dus „în grabă febrilă la 
Arhiereul său în Gherla”, pentru a câștiga 
dreptate pentru soțul său.

În zbuciumul Memorandului, Vasile 
Lucaciu a convocat o conferinţă politică la 
Şişeşti, după evenimentele de la Turda, Şimleu şi 
Arad; adunarea avea să fie interzisă de către 
solgăbirăul cercului. Tot în anul 1892 a avut loc la 
Şişeşti banchetul în onoarea împlinirii unei 
jumătăţi de veac în slujba şcolii româneşti a lui 
Mihail Lucaciu; în acelaşi număr al „Familiei” 
este prezentă ştirea cu revenirea de la Bucureşti a 
părintelui Lucaciu, ale cărui fete erau şcolăriţe 
acolo, anul următor mergând Paulina, mama lor. 

Împreună cu fetele şi cu fiul Vasile, 
preoteasa s-a deplasat la Slănic, la Petre Lucaciu, 
inginer în acea localitate, primirea făcută de 
oficialităţi fiind foarte frumoasă, ca pentru 
familia unui mare patriot român. De la Slănic, 
Paulina cu fetele s-au întors la Bucureşti, de acolo 
mergând la Budapesta, la spital, pentru a-l vizita 

16pe Vasile Lucaciu .
La  începutu l  anulu i  1894,  după 

efectuarea a trei sferturi din pedeapsă, Vasile 
Lucaciu a fost eliberat; pentru a duce vestea cea 
bună la fete, Paulina Lucaciu s-a deplasat la 

17Bucureşti . 
După eliberare, însoţit de Paulina, s-a 

deplasat la Viena pentru un consult la ochi, 
tinerimea română universitară oferindu-i cu mare 
bucurie un banchet; de Crăciun, Fetele Române 
din Ardeal şi Ungaria i-au făcut cadou părintelui 

18Lucaciu un frumos obiect de suvenire . De la 
Viena s-a deplasat la Budapesta, în spitalul 
„Crucea Roşie”. La întoarcerea acasă a fost 
primit cu ovaţiuni la Cluj, avocatul său, Iuliu 

Coroianu, oferind un prânz în onoarea 
eliberatului. 

A ajuns apoi la Bucureşti, pentru a-şi 
revedea cele două fete, eleve la Azilul Elena 
Doamna. Părintele a ţinut o frumoasă cuvântare, 
fiind ovaţionat la biserica Sf. Gheorghe. A fost 
oficiat cu această ocazie şi un parastas în 
memoria lui Grigore Brătianu. Părintele Lucaciu 
a citit atunci o frumoasă rugăciune. La 
întoarcerea spre casă, a fost ovaţionat şi la 
Ploieşti.

La 7 mai 1894 a avut loc în Cluj un botez 
istoric, prin faptul, că noului născut i s-a dat 
numele de Traian, Vasile, George, Ioan — după 
numele patrioților dr. Vasile Lucaciu, George Pop 
de Băseşti şi dr. Ioan Raţiu. La botez a fost 
prezentă, alături de soțiile altor luptători români, 
și Paulina Lucaciu.

De altfel, imaginea pe care o prezentăm în 
continuare ilustrează atitudinea soțiilor celor 
împrocesuați, legăturile sufletești, de prietenie 
legate între ele, datorită suferinței comune a 
soților și idealurilor mărețe care îi făceau să lupte.

Vom rememora acum sentința în procesul 
Memorandului, atitudinea câtorva dintre 
condamnați dar și a soției celui care a căpătat 
pedeapsa cea mai mare, Paulina Lucaciu: „Toţi 
acusaţii au primit cu bărbăţie osânda. Venind în 
fruntea convoiului, Părintele Lucaciu avea 
înfăţişarea unui erou din vremurile vechi: venia 
zâmbind! Doamna Lucaciu i-a zis, deasemenea 
senină, următoarele: «Te sărut, dragul meu, şi te 
salut, că pe tine te-au învrednicit mai mult!». 
Domnul Dr. Raţiu venia cu fruntea ridicată. Au 
întrat cu toţii în hotel presărându-li-se calea cu 
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flori. Singur Badea George (Pop de Băseşti) a 
plâns: pentru-că - zicea - l-au batjocorit, dându-i 
pedeapsă mai puţină decât celorlalţi tovarăşi ai 
sei. Am plâns şi noi tinerimea: de bucurie, că 
avem între noi bătrâni cu atâta inimă şi curagiu... 
Procesul s-a sfîrşit deci. Urmează vremurile de 
jertfă mare, de muncă uriaşă, de luptă cum n-a 
mai fost. Ziua de azi, tăria cu care toţi Românii au 
primit judecata grea, este cea mai mare chezăşie, 

 19că A noastră e învingerea” .
La începutul anului 1895, Paulina 

Lucaciu a fost plecată la București, însoțindu-și 
fiicele, care fuseseră la Crăciun în Seghedin, spre 

20a-și vedea părintele întemnițat .
În luna mai a anului 1911, presa 

românească transilvăneană anunța decesul 
Paulinei Lucaciu, survenit după o grea și 
îndelungată boală. Ceremonia funerară, 
desfășurată în 14 mai 1911 (stil nou), a fost una 
deosebită, slujba fiind oficiată de 11 preoți, care 
au concelebrat împreună cu arhidiaconul George 
Șuta, care a rostit cuvântul de despărțire. 
Mulțimea s-a adunat din cinci comitate: Sătmar, 
Sălaj, Maramureș, Ugocea și Solnoc-Dăbâca. La 
tradiționala pomană au fost aduse bucate în patru 
care. De menționat că o publicație greco-catolică 
preciza că printre depeșele de condoleanțe se 
număra și cea trimisă de către mitropolitul 

21ortodox Ioan Mețianu .
 Poate însă că cel mai impresionant text în 
acel trist moment a apărut la Arad, semnat  Dela 
Crasna, pe care îl redăm în întregime:

„În mijlocul unei activităţi de a conduce o 
casă preoţească, de a îngriji de soţul său, de a 
îngriji ca preoteasă română de 4 comunităţi bi-
sericeşti, o parohie şi trei filiale, ca o Româncă 
per eminentiam adevărată a adormit în Domnul, 
s-a stins pe neaşteptate preoteasa Paulina dr. 
Lucaciu n. Serbac din mult vestitul sătuleţ Şişeşti 
şi la înmormântarea acestei fiice mari a poporului 
român am asistat şi eu împreună cu o mare 
mulţime de intelectuali în frunte cu prezidentul 
partidului naţional Il. domn Gheorghe Pop de 
Băseşti şi fiica sa doamna Elena Pop de Băseşti 
m<ăritată>Fr<ancisc> H<ossu> Longin şi alţi 
intelectuali veniţi şi din depărtări mari chiar, iar 
preoţimea a fost reprezentată prin peste 50 preoţi 
ş i  mai  mulţ i  protopopi  ş i  arhidiaconi . 
Înmormântarea acestei preotese române s-a făcut 

în chip frumos şi impunător prin 12 preoţi 
pontificând părintele arhidiacon din fruntaşa 
comună Borleşti: Gheorghe Şuta, care a rostit şi 
predica funebrală, iar iertăciunile le-a rostit 
părintele din Tăuţii de Sus I<osif> Stan. Paulina 
dr. Lucaciu a fost înmormântată de partea dreaptă 
de sub cupola grandioasei biserici din Şişeşti. 
Deci părintele dr. Lucaciu, acest gură de aur şi 
uriaş al Românilor nu mai are soţie, e văduv, nu 
mai are înger păzitor, căci adormita în Domnul, 
Paulina dr. Lucaciu i-a fost un adevărat înger 
păzitor şi consolator. Pare, că o văd pe această 
jertfa a iubirei de neam, pe acest asemenea martir 
împreună cu părintele dr. Lucaciu, cum aleargă în 
1889 în grabă febrilă la Arhiereul său în Gherla să 
ceară întrevenirea Arhiereului la scoaterea din 
temniţele Sătmarului a iubitului său soţ, ale cărui 
suferinţe încep a se înteţi cu deosebire din acest 
an. Acum fericita în Domnul Paulina Lucaciu nu 
mai umblă dela uşa temniţei dela Sătmar la ceea a 
temniţei Seghedinului şi a Budapestei, nu cerşind 
nici odată, că ea nu s-a umilit în faţa unui 
porcolab, ci femeea aceea harnică, preoteasă 
adevărată, Româncă conştie, aşa cum a fost ea în 
simplicitatea ei cu aceea simplicitate, ce îi era 
caracteristică, se impunea vrând nevrând, deci nu 
umbla cerşind, ci pretindea intrare în temniţă la 
soţul său şi la tata micuţului Vasile, azi candidat 
de advocat, fiindu-i acesta singurul însoţitor şi pe 
căile la Bucureşti, la institutul Oteteleşan şi azilul 
Elena Doamna, unde erau la creştere cele două 
fiice ale sale Veturia azi măritată şi Tulia şi ea 
măritată, precum şi pe calea lungă împreună cu 
primii peregrini români la Roma sub conducerea 
metropolitului Mihali, ca să-şi vadă şi să-1 
mângăie şi pe fiul său Epaminonda azi dr. 
Epaminonda Lucaciu înstrăinat în America, căci 
după cum foarte bine a accentuat părintele 
Archidiacon G. Şuta sub decursul predicei rostite 
de D-sa... «...şi Tu Prea Iubite Vasile dr. Lucaciu, 
scumpul nostru prieten, care ai suferit o viaţă 
întreagă pentru drepturile neamului Tău, iată 
neamul Tău n-a dat pânea de toate zilele fiului 
Tău, ci a trebuit fiul Tău şi-al scumpei Tale soţii, 
acum adormită în Domnul să iee în mână bâta, 
toiagul pribegiei amare la America!»... etc. Da 
fericita în Domnul Paulina Lucaciu o astfel de 
viaţă a dus ea. Îşi grijea casa în cea mai mare 
singurătate, căci fiicele în România, unul dintre 
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Note

fii în Roma, abia micul Vasile era cu ea, apoi pe 
săptămâni lipsia de-acasă mergând la Sătmar, 
Seghedin la vestitul «csillag börtön», ori Pesta, 
apoi de-acolo iară la Bucureşti şi Roma, apoi 
Seghedin şi de-acolo Şişeşti. De-aci i s-a şi 
început boala ei, care pe voinica femee, zdravănă 
figură, în sfârşit a doborît-o la pat şi de-acolo în 
mormânt. Viaţa ei întreagă îndată după măritiş a 
fost un lung lanţ de suferinţe, care lanţ şi-a avut 
ochiul ultim în mormântul de sub partea dreaptă a 
cupolei sfintei biserici din Şişeşti... 

«Şi te-ai dus dulce femee 
Şi te-ai dus măicuţa noastră 
Floare-albastră, floare-albastră 

 22Totuş este trist în lume...»” .
Faptul că vreme de 37 de ani a împărţit 

bucurii şi necazuri cu „Leul din Şişeşti”, fiindu-i 
mereu aproape, întreținându-i astfel idealurile, 
credem că ne îndreptățește să o așezăm și prin 
aceste modeste rânduri pe Paulina Șerbac, 
căsătorită Lucaciu, printre eroinele neamului 
nostru.
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Dr.	Vasile	Lucaciu	în	viziunea	profesorului	
dr.	Artemiu	Publiu	Alexi	de	la	gimnaziul	din	Năsăud	

        r. Artemiu Publiu Alexi a rămas în istoria 
românilor mai ales datorită lucrării pe care a scris-o, 
împreună cu colegul său de gimnaziu Maxim Pop, 
intitulată „Resbelu orientale ilustrat”, lucrare 
apărută la Graz, în anul 1878 și care reprezintă 
prima monografie închinată războiului pentru 
independență a românilor din anii 1877-1878. 
Despre dr. Artemiu Publiu Alexi scriam în anul 

12018  un articol în care prezentam contribuția lui în 
redactarea monografiei închinată războiului pentru 
independență. 

Era născut în comuna Sângeorz Băi, la 8 
aprilie 1847, provenind dintr-o familie de plugari 

2grănițeri . Primii ani de școală i-a făcut în satul său 
natal, la Școala Trivială, unde și-a însușit limba 
germană. În anii următori se transferă la Școala 
Normală din Năsăud, urmează liceul la Bistrița și 
Blaj, studiile superioare la Viena (1868-1869) și 
Graz (1870-1872), unde obține un doctorat în 
științe naturale. După absolvirea facultății, a fost 
numit profesor titular la Năsăud, unde începe un 
proces de modernizare al școlii. Lui i se datorează 
grădina botanică, colecția de roci minerale, o 
colecție botanică, un muzeu de animale împăiate, 
dar și stația meteorologică.
 În următorul an, 1873, îl găsim alături de 
alți profesori din Năsăud printre membrii fondatori 
ai  băncii Aurora, a doua bancă românească din 
Ardeal, după Albina (Sibiu). Aici deținea funcția de 
secretar al consiliului băncii.
 Din dragostea pe care o nutrea față de carte, 
Alexi a înfiinţat prima librărie românească din 
Năsăud, numind-o Concordia.
 Dr. Artemiu Publiu Alexi a fost numit la 1 
noiembrie 1875 locotenent în rezervă, în 
Regimentul de infanterie românesc nr. 63 din 
Bistriţa. Din cauza energiei depuse în toate aceste 
direcții, în vara anului 1894 s-a îmbolnăvit de o 
afecţiune pulmonară, în urma căreia a cerut 
pensionarea, stingându-se din viaţă la 15 octombrie 
1896, la vârsta de 49 de ani, din care 23 a activat ca 
profesor. A fost înmormântat în cimitirul din 
Rebrişoara, unde are ridicat şi un frumos 

3monument .
 Puțină lume mai știe că el a fost și un 

pasionat naturalist și alpinist, care a urcat pe 
principalele vârfuri ale Transilvaniei, adunând și 
plante rare pentru ierbarul gimnaziului din Năsăud. 
Și mai puțină lume știe că, în vara anului 1887, a 
fost oaspetele familiei Lucaciu, la Șișești. Călătoria 
a început-o în data de 3 iulie 1887, când, la invitația 
lui Constantin Lucaciu, capelan pe atunci la Baia 
Mare, vizitează Sângiorgiu și Valea Vinului din 
județul Bistrița-Năsăud, iar apoi se îndreaptă spre 
Munții Gutinului din dorința de a-și îmbogăți 
ierbarul „... și cu plante din țara lui Pintea Viteazul.” 
Probabil că la Șișești a ajuns în data de 4 iulie: „Aci 
petrecui vreo 5 zile, deși programa mea era că încă 
în ziua următoare să mă urc pe munții Gutinului, 
care erau scopul final al călătoriei mele în acele 
ținuturi. Dar încă în acea zi ploua cu grindină, 
asemenea a plouat a 2-a și a 3-a zi. Nu eram eu 
fricos de ploaie, căci ploi m-au mâncat pe mine 
destule pe munți mai înalți și mai friguroși, dar 
știam că prin ploaie nu pot recolta nimică, nici o 
plantă și așa scopul meu era neajuns, căci plantele 
recoltate umede nu se pot usca pentru ierbare.
 Cât am petrecut la domnul Lucaciu, am mai 
recoltat ici colea, am mai făcut unele excursiuni, 
între care amintesc satul Dănești, o filie a parohiei 
Șișești, unde se află o baie sulfuroasă, vizitată de 
puțin public de prin apropiere. Dar nici nu mi-a 
părut rău, căci în aceste zile am învățat a cunoaște 

 4viața unei familii românești de model.”
 Urmează apoi cele mai frumoase rânduri 
scrise în epocă despre dr. Vasile Lucaciu, de un om 
care l-a cunoscut atunci pentru prima oară pe 
marele patriot român: „Aș fi indiscret dacă aș 
încerca a descrie momentele familiare ce au făcut o 
impresiune neștearsă și atât de plăcută asupra mea, 
la care am asistat ca martor în acel timp. În deșert, 
spiritul mare și inima nobilă tot așa rămân, află-se 
oriunde. Ai crede că un om de o cultură mai înaltă, 
cu studii mai înalte, un om, cum se zice, umblat prin 
lume, aruncat de soartă într-un sat simplu, este cel 
mai nemulțumit și mai nefericit de pe fața 
pământului. Așa s-ar putea crede despre dr. 
Lucaciu, însă cel ce a mers la Șișești, un sat carele 
până la venirea lui Lucaciu aicea, puțin va fi fost 
cunoscut în geografia noastră, un sat carele prin 

muzeograf	Mihaela	SĂLCEANU

D
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pozițiunea sa, precum și prin alte note ale sale face 
impresiune nefavorabilă, cel ce a văzut aici cu ochii 
planurile grandioase croite de a face aici aleuri (alei 
n.n.), parcuri în stil estetic orășenesc, de a clădi o 
biserică după stilul Curții de Argeș în miniatură, 
acela va fi convins cum că Lucaciu rămâne tot el ori 
unde se află. El se știe afla mulțumit și cu această 
soartă, își ști afla plăcerile întru a deștepta, a învăța 
și a ajutora poporul său, carele îl privește cu o iubire 
nemărginită, ca pe un om trimis de providență. Se 
poate zice despre familia Lucaciu, că este un izvor 

 5de fericire și de bunătate pentru acel ținut” . 
 În sfârșit, în data de 8 iulie dis de dimineață, 
Alexi a putut pleca spre Gutâi, însoțit de o călăuză și 
doi cai, puse la dispoziție de dr. Lucaciu, dar nu 
înainte ca „... amabila doamnă Lucaciu mi-a umplut 
desagii bine cu merinde.” Poposește o noapte la 
Cavnic, iar apoi ajunge în vârful Gutinului, unde dă 
de „niște frumoase poieni abundente în vegetațiuni, 
de unde se vede o mare parte din Marmația și așa 

 6numita Țara Oașului” .
 Prinzându-i înserarea și amenințați de 
izbucnirea unei furtuni, au înnoptat la niște români 
din satul Șurdești, numit de Alexi și Giurgești, 
denumirea veche, care pășteau vitele satului pe 
pășunile montane. Ei trăiau într-o sărăcie lucie, 
având de mâncare doar făină de mălai. Dar iată cum 
descrie Alexi scena: „Nu aveau cu ce ne omeni, cum 
se zice, pentru că singuri nu aveau decât făină din 
care făcură mămăligă și din această pogace, însă 
aceasta mi-a făcut plăcere căci i-am omenit eu pe ei 
căci desagii mei i-a fost umplut bine doamna 
Lucaciu. Le-am dat brânza făcută de doamna 
Lucaciu și vinars de vișine făcut de domnul 
Lucaciu, ceea ce a făcut ca oamenii să admire aceste 
producte și să înceapă a povesti despre stima cea 
mare de care se bucură domnul Lucaciu în întreg 
ținutul. „Ce fericit este satul Șișești, căci are un 

 7astfel de popă”, exclamau ei.”
 Este de remarcat faptul că, deși se afla la 
Șișești doar din toamna anului 1885, Lucaciu se 

făcuse într-un timp scurt cunoscut de țăranii din 
toate satele zonei, bunul său renume ajungând și la 
stânele de pe munții Gutinului!
 Alexi s-a întors apoi tot la familia Lucaciu, 
unde a mai stat până în 11 iulie 1887, când a plecat 
la Baia Mare, oprindu-se la preotul Costin, autorul 
unei cărți despre stupărit, iar apoi la Mocira, unde a 
fost oaspetele lui Grigore Barbul, mare proprietar. 
A doua zi, în 12 iulie, s-a reîntors la Baia Mare, unde 
„...fui oaspetele domnului Lucaciu, tata dr-ului 
Lucaciu, un venerabil bătrân, carele avu bunătatea a 
mă însoți până la Băsești...” unde a fost oaspetele 

8lui Gheorghe Pop de Băsești .
  Vom nota că datorită stăruințelor lui dr. 
Vasile Lucaciu, biserica din Șișești a început să fie 
construită, iar în 27 august 1891 a fost sfințită. La 
sfințire a participat un număr de 300 intelectuali și 
vreo 15.000 de credincioși, mulți dintre ei venind 
de la distanțe mari: Leta Mare (azi Nagyleta în 
Ungaria), Sanislău, Apa, Odoreu, Seini, Medieșu 
Aurit, Pomi, Ardusat etc. Dintre preoții din actualul 
județ Satu Mare vom remarca, în primul rând, pe 
Gavril Lazăr de Purcăreți din Sanislău, care a și 
prezentat istoricul construcției bisericii, Augustin 
Pelle, preot din Pomi, care a predicat, Iacob Pop, 
protopopul din Batarci. Totalul cheltuielilor pentru 
biserică a fost de 24.443 florini și 4 creițari, sumă 
care provenea din următoarele surse: 3721 florini 
din averea bisericii, 3666 florini din repartiția 
asupra credincioșilor, 3500 de florini adunați de 
clerul din toată Transilvania, 13.536 florini au fost 
oferiți de dr. Vasile Lucaciu, bani care proveneau 
din veniturile sale literare (cărți, articole din reviste 
și ziare etc.). Mai menționăm că, încă din acele zile, 
ziarul maghiar „Magyar Hirlap”, care apărea la 
Budapesta, cerea dărâmarea bisericii din Șișești, 
deoarece era un monument ridicat „întru 
preamărirea ideii  daco-romane,  f i ind pe 
frontispiciu scris „Pro Sancta Unione Omnium 

 9Romanorum.” .

1. Informaţia de Duminică, Doi ardeleni au scris prima istorie închinată Războiului pentru Independenţă, Anul XV, 
nr.739 din 25 iunie 2017, pag. 4. 
2. , Năsăud, 1938, nr. 24, p. 235-236.Arhiva someşană
3. Ibidem, p. 352-253.
4.„ Familia”, anul XXVI, nr. 11 din 23 martie 1890, p.123.
5. , p. 124.Ibidem
6. .Ibidem
7. , nr. 12 din 6 aprilie 1890, p. 136.Idem
8. .Ibidem
9. „Unirea”, an I, nr. 37 din 12 septembrie 1891, p. 292.

Note
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Tricolorul	Românesc	înălţat	în	amintirea	
Marii	Uniri	în	satul	Dacia

Colonel	(r)	Gheorghe	ŞCHIOP

    iua Naţională a României şi Centenarul 
Marii Uniri au readus în inimile românilor emoţia 
şi entuziasmul trăit de înaintaşii noştri care au 
înfăptuit măreţul act istoric, inimile noastre au 
vibrat mai puternic. A fost o zi a reînvierii 
sentimentului conştiinţei de neam şi al unităţii 
naţionale, o reînviere a speranţei.

Mânaţi de astfel de sentimente, cu 
bucurie, mai mulţi fii ai satului DACIA, ne-am 
regăsit în zorii zilei de 1 DECEMBRIE 2018 în 
unul din mijloacele de transport care avea să ne 
poarte spre cetatea Marii Uniri. Am parcurs 
drumul cu cântece patriotice, cu momemte de 
tăcere şi reflexie. Intensitatea sentimentelor a 
crescut pe măsură ce ne apropiam de ALBA 
IULIA şi întâlneam tot mai numeroase grupuri cu 
steaguri tricolore. „Vin românii vin, vin la Alba 
iar”… a fost cântecul potrivit momentului care a 
tâşnit instantaneu din piepturile noastre. Ca un 
fluviu care îşi adună apele, românii soseau de 
pretutindeni, cu căruţele din Maramureş şi 
Sişeştiul natal al părinţilor mei, călare din Ardud, 
pe jos din Carei, de la țărmul Marii Negre, din 
Basarabia, din Bucovina, oameni mânaţi de 
p ropr ia  conş t i in ţă ,  pă t runş i  de  f io ru l 
patriotismului sacru şi al datoriei faţă de înaintaşii 
noştrii, care acum un veac au purtat mesajul 
dorinţei de unitate frăţească cu ţara mumă. 

Am păşit cu evlavie în cetatea Marii 

Uniri, fiecare pas ne evoca în memorie nesfârşitul 
şir al eroilor oropsiţi pentru dreptate. Am trăit, 
alături de ceilalţi, bucuria şirului de manifestări  
organizate, am simţit că greutăţile şi încercările 
istoriei nu au slăbit fiinţa naţională, nu ne-au ucis 
aspiraţiile de libertate şi unitate. Bucuria grupului 
noastru a fost cu atât mai mare când l-am întâlnit 
în aceea mulţime de oameni pe preotul nostru 
paroh Florian Mocan, care slujeşte cu credinţă de 
peste 16 ani în micuţa parohie Dacia, pe care nu a 
părăsit-o nici în momentul în care a urcat în 
ierarhia preoţească, primind titlul de părinte 
protopop al Careiului. Împreună am fost de acord 
că trebuie să aducem din bucuria şi sentimentele 
trăite la Alba Iulia, să le  transmitem mai departe 
consătenilor noştri. Ne-am întors acasă mai 
determinaţi să realizăm proiectul pe care îl 
planificasem, de ridicare a unui catarg în curtea 
bisericii, în vârful căruia să fluture tricolorul 
românesc, ca semn al izbândei strămoşilor noştri. 
Acest lucru s-a concretizat prin efortul preotului 
paroh, al enoriaşilor şi fiiilor satului, al Primăriei 
Doba şi cu sprijinul Asociaţiei Unirea 2009 Carei. 
Trebuie să aducem mulţumirile noastre părintelui 
protopop foraneu, preotul greco catolic Radu 
Filip de la parohia Sfantul Andrei din Carei, care, 
dintr-o frăţească şi generoasă pornire, ne-a oferit 
placa cu inscripţia ce avea să fie amplasată la baza 
catargului.

Astfel, duminică, 23 Decembrie 2019, au 
avut loc festivitățile de inaugurare și sfințire a  
drapelului ce avea să fie înălţat şi a plăcii 
commemorative, aduse ca omagiu Centenarului 
Marii Uniri şi eroilor din satul Dacia, căzuți în 
cele două războaie mondiale. La aceste festivități 
au participat oficialităţi de stat, județene și locale, 
reprezentanţi ai armatei, Serviciului Român de 
Informaţii, Jandarmeriei, înalte feţe bisericeşti, 
înconjurați de un numeros public local și din 
împrejurimi. Printre cei prezenți s-a numărat şi 
grupul inimoşilor careieni care au parcurs pe jos 
drumul de la Carei la Alba Iulia în cinstea 
Centenarului Marii Uniri.

Z
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Locul de întâmpinare și primire a fost 
sfânta biserică a parohiei Dacia, care poartă 
hramul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel, frumos 
împodobită cu flori, veşminte luminoase şi 
steaguri tricolore, alături de drapelul episcopal.

La ora 10:00, în glas de clopote,  
Preasfinţia Sa, episcopul vicar al Maramureşului 
şi Sătmarului, Timotei Sătmăreanul, a fost 
întâmpinat de preotul paroh, protopop al 
Careiului, Florian Mocan, alături de numeroşi 
preoți din cuprinsul Protopopiatului Ortodox 
Carei. În acest timp, biserica ş� curtea erau pline 
de tineri și vârstinici pentru a-l întâmpina pentru 
prima dată în această parohie pe Înaltul Ierarh. În 
timp ce onorații oaspeți, clerici și mireni, au intrat 
în biserică pentru susţinerea cuvenitei slujbe 
religioase, un consistent grup al Asociaţiei Unirea 
2009 Carei, care flutura numeroase steaguri şi 
purta cocarde tricolore româneşti, a sosit în zonă, 
prezenţa lor constituind o frumoasă privelişte.

După oficierea liturghiei, în cuvântul de 
învaţătură, Preasfinţia Sa a mărturisit că este 
plăcut surprins să descopere atâtea lucruri 
frumoase în micuţa parohie Dacia, începând 
practic cu numele atât de frumos pe care îl poartă 

şi care evocă trecutul nostru istoric. A arătat, de 
asemenea, că unul din scopurile prezenţei Sale în 
Dacia este binecuvântarea lucrării care s-a făcut 
în cinstea Centenarului Marii Uniri şi a eroilor de 
pe aceste meleaguri, aducând mulţumire celor 
care au contribuit la realizarea acestui proiect. Au 
fost acordate, de asemenea, diplome episcopale 
de vrednicie celor trei membri ai grupului careian 
care au plecat pe jos la Alba Iulia în semn de 
recunoştinţă pentru cei care au înfăptuit Marea 
Unire: profesor Nintas Sorin de la Liceul Teoretic 
Carei, Bucureştean Adrian, director general al 
S.C. Remat S.A. Satu Mare şi mm principal 
Cosma Viorel. 

Punctul următor al festivităţii l-a 
reprezentat sfinţirea Drapelului Naţional, a 
catargului şi plăcii comemoriale, urmate de 
înalţarea drapelulu. Un moment emoţionant l-a 
constituit recitalul de poezii patriotice susţinute 
în fata monumentului de către elevele surori 
Andreea şi Armina Mocan.

În ritmul Imnului Eroilor, intonat cu 
multă pasiune de corul bisericesc, au fost depuse 
coroane de flori din partea Asociaţiei Unirea 2009 
Carei şi a enoriaşilor din parohia Dacia.

Următoarea parte a festivităţilor s-a 
desfăşurat în incinta căminului cultural, unde a 
avut loc o agapă frăţească şi un frumos spectacol 
de cântece patriotice, poezii şi colinzi, susţinut de 
elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Doba, 
coordonaţi de inimoasele lor învaţătoare. La 
sfârşitul spectacolului, fiecare copil şi-a primit 
cuvenitul cadou oferit cu generozitate de 
părintele protopop Florian Mocan. 
 Aşa cum s-a exprimat şi Presfinţia Sa, a 
fost o reuşită manifestare religioasă şi patriotică, 
„în care toţi am fost o inimă şi o simţire, care bate 
pentru biserică și neamul românesc”.
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România	în	Marele	Război	
pentru	Întregirea	Neamului	(II)

   lanul ocupaţiei militare a României de 

către germani

În inabilitatea deja dovedită, Rusia mai 
face o greşeală care îi scoate din sărite pe aliaţii 
occidentali şi exacerbează temerile românilor, 
trimiţând demonstrativ trupe în sudul Basarabiei. 
Rusia dă înapoi, retrăgându-le, dar impresia 
defavorabilă de ameninţare directă rămâne. Şi 
Austro-Ungaria a trimis trupe demonstrativ în 
Transilvania pentru a presa România. Efectul a 
fost faptul că noi ne-am întărit trupele de pe 
graniţă şi am trecut la efectuarea de fortificaţii 
care se vor dovedi folositoare ulterior. În Grecia, 
lucrurile s-au complicat prin căderea lui 
Venizelos de la putere, regele Constantin şi-a 
aruncat masca anunţând că ţara sa va interna orice 
trupă franceză, engleză sau sârbă care va călca 
teritoriul elen. Doar ameninţarea cu forţa a reuşit 
să-l liniştească temporar. În aceste condiţii, 
frontul de la Salonic se dovedea insuficient ca 
factor militar important, lucru dovedit şi mai 
târziu, după intrarea României în război.

În Franţa, eşecul încercării de a atrage 
România în război la momentul oportun 
provoacă vie agitaţie. I se impută îndărătniciei 
Rusiei acest eşec, dar şi conducerii franceze 
faptul că i-a lăsat pe ruşi să conducă negocierile 
cu românii, în loc ca Franţa să ia problema direct 
în mână. În schimb, iritaţia Puterilor Centrale, 
acum pe cai mari după împingerea ruşilor înapoi 
şi ocuparea Serbiei, atinge cote nemaiîntâlnite. 
România era singură şi izolată, chiar să fi vrut, 
nimeni nu i-ar fi putut sări în ajutor. Bulgaria 
intrase în război de partea Puterilor Centrale dând 
o lovitură decisivă prin spate Serbiei. Ruşii erau 
mult în spate, nici nu aveam legătură cu ei decât 
prin Basarabia, pe dreapta, în Bucovina, erau 
austro-ungarii şi germanii, la fel ca şi pe crestele 
Carpaţilor. Chiar această idee, a neutralităţii 
binevoitoare faţă de Antanta, le repugna teribil, 
deoarece erau nevoiţi să menţină trupe de 
acoperire pe graniţa României, atât austro-
ungarii, cât şi bulgarii, în timp ce ruşii, asiguraţi 

din partea noastră, îşi puteau folosi forţele în alte 
locuri. 

Era normal ca presiunile centralilor să 
crească la maxim. Se adăuga acum şi componenta 
economică, Germania şi aliaţii săi începeau să 
sufere din cauza blocadelor navale şi să ducă 
lipsă de alimente şi petrol. România nu avea cum 
să-şi exporte recoltele pe ultimii doi ani, cu 
Dardanelele blocate, iar Rusia chiar nu avea 
nevoie de cereale. A trebuit să cedăm, cu acceptul 
Antantei, şi să acceptăm un acord privind 
vânzarea către centrali a 50.000 de vagoane de 
cereale. Concomitent, am făcut acelaşi acord şi 
cu Anglia, pentru aceeaşi cantitate, dar neputând 
fi transportată, urma să fie achitată şi să rămână 
pe loc. Anglia a achitat doar ceva mai mult de 
jumătate din suma stabilită, iar Franţa ne trimitea 
îndemnuri să rezistăm presiunilor, dar fără să-i 
irităm prea tare pe germani, pentru a nu provoca 
vreo reacţie militară a acestora, până în trei luni, 
când Antanta va porni o ofensivă generală.

Această reacţie militară era pe cale să se 
înfăptuiască în primăvara lui 1916. Armata lui 
Mackensen, în urma ocupării Serbiei, devenise 
disponibilă şi a fost reţinută în Banat, deoarece 
deja se cocea planul invadării României. 
Momentul era prielnic, România separată 
geografic de toţi aliaţii, urma să fie prinsă într-un 
cleşte din trei părţi, de germani, austro-ungari şi 
bulgari pe la sud. Nu era o problemă pentru 
Puterile Centrale să atace o ţară neutră, aşa 
procedaseră şi cu Belgia la începutul războiului, 
în 1914, manevra prognozată de Schliefen. Iar 
tentaţia era mare şi recompensa pe măsură: 
scoaterea din luptă a unui potenţial adversar, plus 
marele premiu, cerealele şi petrolul atât de 
necesare centralilor.

Armata mobilizată a României trece la 
întărirea fortificaţiilor de pe Carpaţi (unele vor fi 
de folos mai târziu). La cartierul general german 
de la Pless (Pszczynia) se făceau planuri şi chiar 
se redacta un ultimatum pentru România, în 
deplină înţelegere cu generalissimul bulgar 
Jekov. Motivaţia oficială: Germania nu putea să 
aibă în flanc o armată nesigură, poate duşmană, 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
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tocmai în preziua unor viitoare operaţii cruciale. 
Cercuri politice importante din Germania susţin 
atacarea României acum, până nu este prea 
târziu. Ministrul Hellferich declara: „numai când 
vom ţine strâns pe donna Romania cu braţul de 
talie, se va decide să joace cu noi”.   

Totuşi, proiectul va fi abandonat din mai 
multe motive. Unul era neîncrederea germanilor 
în capacitatea de luptă a trupelor bulgare, apoi 
aprovizionarea, aşa cum era ea, cu chiu, cu vai, cu 
ameninţări, satisfăcea necesităţile imediate ale 
Germaniei şi Turciei de cereale şi petrol, iar o 
acţiune militară chiar numai întârziată, urmată de 
sabotaje sau politica de pârjolire a teritoriului 
(folosită de români din vremuri imemoriale), ar fi 
periclitat această aprovizionare. Pe de altă parte, 
factorul hotărâtor: o acţiune majoră proiectată pe 
teritoriul Franţei ce trebuia să înceapă cât de 
curând. Influenţa în acest sens a şefului de Stat 
Major al Germaniei, generalul Falkenhayn a fost 
hotărâtoare. Tocmai de aceea, la intrarea 
României în război, Falkenhayn va fi înlocuit din 
post cu Hindemburg, iar el va primi tocmai 
comanda armatei ce va avea de luptat în 
Transilvania împotriva românilor, cei care l-au 
făcut să-şi piardă postul de comandă superior.

Brătianu fixează condiţiile României

Primăvara lui 1916 se deschide sub 
perspective favorabile Antantei, mai ales prin 
faptul că alianţa a încercat să-şi coordoneze 
eforturile în urma conferinţei de la Chanilly. O 
ofensivă coordonată a fost hotărâtă atunci, dar 
germanii au luat-o înainte prin atacarea 
Verdunului (21 februarie). Totuşi, s-au produs 
ofensivele aliate de pe Somme (1 iulie) şi cea a lui 
Brusilov (4 iunie). Ceasul hotărâtor se apropie 
din nou de România, trebuia luată o decizie. Dar 
cum, în ce condiţii? Să ne amintim 1877, când 
Rusia ne-a implorat să venim în ajutorul lor, i-am 
salvat cu adevărat, iar drept mulţumire ne-au luat 
sudul Basarabiei! Ne-au ameninţat atunci cu 
ocuparea şi desfiinţarea armatei române dacă nu 
ne mulţumeam cu compensaţia Dobrogei, oricum 
ruşii nu dădeau de la ei, dar luau de la noi, ei nu au 
stăpânit niciodată Dobrogea, ci doar românii şi 
turcii! Cum să nu apreciem răspunsul regelui 
Carol I care spunea că armata care s-a acoperit de 
glorie la Griviţa şi Plevna poate fi zdrobită în 
bătălie, dar niciodată desfiinţată!

Dar să mergem mai departe. La 25 
februarie 1916, generalul Alexeev, şeful Statului 
Major rus declară generalului francez Pau: „Dacă 
România se decide să dea concurs adversarilor 
noştri, aceasta ar însemna moartea oricărei 
ofensive ruseşti”. Totuşi, Rusia încă ezita, dădea 
când înainte, când înapoi, spre exasperarea 
aliaţilor. 

Tocmai de aceea Brătianu ţinea atât de mult 
la o clarificare a raporturilor şi condiţiilor 
privitoare la intrarea României în război alături 
de Rusia. Era păţit, era fiul lui Ion Brătianu, 
primul ministru al României care a mers la război 
alături de Rusia împotriva Turciei în 1877, şi ştia 
ce s-a întâmplat după. Păţit, el şi-a exprimat clar 
opţiunile, dar şi condiţiile care trebuiau garantate 
de puterile occidentale.

În decursul lungilor tratative din 1915, 
guvernul român ajunsese să-şi exprime cu 
claritate punctul său de vedere. Hotărârea sa era 
limpede şi irevocabilă în ce privşte sensul intrării: 
România nu va participa la război decât alături de 
ţările Antantei, luptând laolaltă pentru triumful 
comun care va aduce realizarea idealului său 
naţional. Tot aşa de hotărât, însă, guvernul român 
condiţionase această intrare de realizarea unui 
program de acţiune, care să asigure cooperării 
sale militare o cât mai deplină punere în valoare a 
forţelor sale, atât spre folosul cauzei generale, cât 
şi pentru al său propriu. De aceea, Brătianu refuza 
să ia propriul angajament fără garanţiile politice 
şi militare, pe care le socotea indispensabile. 
Experienţa dureroasă a propriei noastre ţări în 
1878 şi cea cu totul recentă a Serbiei în cursul 
războiului actual, obligau pe bărbatul de stat 
român la o mare prudenţă. Mai ales că el era 
tocmai fiul lui I. C. Brătianu care experimentase 
metodele ruseşti în 1877-1878. 

 Condiţiile cooperării fuseseră definitiv 
fixate şi comunicate miniştrilor Antantei la 4 
noiembrie 1915.

 România era lipsită de muniţii. La această 
dată ea nu dispunea decât de un stoc de 1500 de 
lovituri de fiecare tun; faţă de marea consumaţie 
cerută de războiul mondial, această provizie nu 
ajungea decât pentru 15 zile. De aceea, prima 
condiţie pentru a face războiul posibil era să i se 
furnizeze, pe calea Arhanghelsk, armamentul şi 
muniţiile cumpărate de ea din ţările aliate, 
precum şi organizarea unui serviciu regulat de 
aprovizionări, prin teritoriul rusesc. 
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 În al doilea rând, venea chestiunea 
planului strategic al operaţiunilor române. Ele 
erau în strânsă legătură cu ţelurile noastre de 
război. Acestea erau peste Carpaţi. Pentru a le 
atinge nu trebuia să avem la Dunăre preocupări 
care să reţină acolo forţele indispensabile în 
Ardeal. Pentru a da acţiunii române toată 
eficacitatea cuvenită, trebuia ca intrarea în 
acţiune să se facă în acelaşi timp cu o ofensivă 
generală pe toate fronturile şi una specială 
împotriva Bulgariei. Acest stat trebuia să fie făcut 
inofensiv printr-o acţiune militară pornită în 
acelaşi timp pe frontul de la Salonic de o armată 
franco-engleză, în putere de circa 500.000 de 
oameni, şi de la frontiera dobrogeană de o armată 
rusă în putere de circa 200.000 de oameni. Se 
punea o deosebită greutate pe această operaţiune, 
care pe lângă scopul militar, avea şi unul politic: a 
face definitivă, ireparabilă, ruptura între aliaţi – în 
special ruşii – si bulgari, şi a curma astfel 
echivocul care rezulta din neînţeleasa politică de 
menajamente a ruşilor faţă de bulgari. 

 Condiţiile militare erau întregite de cele 
politice. România cerea, în caz de izbândă, 
îndeplinirea integrală a revendicărilor sale 
naţionale peste Carpaţi: alipirea Transilvaniei 
propriu-zise, Banatului şi Bucovinei întregi şi a 
părţilor româneşti din Crişana şi Maramureş. Iar 
ca garanţie că România nu va mai fi nesocotită şi 
maltratată ca la Congresul din Berlin, ea va fi 
reprezentată la masa verde a Conferinţei de pace 
cu drepturi egale cu celelalte popoare aliate. Aici 
era punctul nevralgic al relaţiilor noastre cu 
Rusia. Spre a avea siguranţa dinspre vecinul 
imediat şi aliatul nesigur, Brătianu cerea ca 
obligaţiile luate de Rusia să aibă girul celorlalte 
puteri aliate, „a acelor state care au respectul 
istoric al semnăturii lor şi care, chiar războiul 
mondial îl dezlănţuiseră pentru că voiau, o dată 
pentru totdeauna, şi cu jertfele pe care le 
comportă, să împiedice ca de aci înainte tratatele 
între state să fie zdrenţe de hârtie sau hrisoave fără 
drepturi.” Ca o semnificativă dovadă de 
neîncredere faţă de Rusia, chiar în convenţia din 
1914 se introdusese garanţia statu-quo-ului  
teritorial al României în frontierele ei actuale, 
împotriva unor încălcări din partea aliatului 
suspect, iar Rusia se obliga să facă să se ratifice de 
cabinetele din Paris şi Londra angajamentele 
luate. 

Dar, totuşi, ruşii nu sunt mulţumiţi şi fac 

nazuri. Pare că este doar un film SF, dar ceea ce vă 
spun este cruda realitate. Ruşii sunt mult mai 
calmi, criza trecuse, chiar dacă Serbia fusese 
îngenuncheată şi dispăruse de pe hartă. Chiar 
dacă protejaţii lor, bulgarii, au intrat în război 
contra lor, fraţii mai mari, aşa cum le plăcea să li 
se spună şi dăduseră lovitura de graţie Serbiei 
atacând-o pe la spate. Cu toate astea, Rusia 
supravieţuise, chiar dacă frontul a dat înapoi zeci 
de kilometri. Iar acum, Rusia avea pretenţii mult 
mai mari, în sensul că i se părea că cedase prea 
multe României. Şeful Statului Major rus, 
genera lu l  Alexeev,  in te rv ine  ş i  e l ,  cu 
temperamentul său impulsiv şi nehotărât, 
declarând că intrarea României în război, datorită 
intrândului care îl face ţara noastră spre vest 
(Muntenia şi Oltenia) ar complica situaţia 
militară. În memoriile sale, scrise mult după 
terminarea războiului, când concluziile erau 
clare, scria că el s-a opus tot timpul intrării 
României, susţinând că pentru Rusia ar fi fost mai 
bine dacă România rămânea neutră. Chiar aşa să 
fie?! A uitat generalul Alexeev cererile stăruitoare 
pentru intervenţia României încă de la începutul 
războiului?! Mai mult, Alexeev răstoarnă toate 
negocierile politice şi militare, spunând că, din 
cauza dificultăţilor de transport pe calea ferată, nu 
poate trimite forţe ruseşti la Dunăre, ca şi 
asigurare împotriva bulgarilor. Ori, cam toţi 
liderii ruşi, fie politici, fie militari, erau bolnavi de 
bulgarofilie. Îi considerau pe frăţiorii lor slavi ca 
nişte rebeli care nu trebuiau loviţi, doar certaţi, 
după care aceştia se vor întoarce la fratele lor mai 
mare, Rusia. Cu toate astea, bulgarii nu au avut 
complexe când i-au atacat chiar şi pe ruşi în 
Dobrogea, nu numai pe noi. Mai mult, Alexeev 
propunea ca armata română să stea în defensivă 
pe graniţe: o frontieră de 750 km pe Carpaţi şi una 
de 600 km în sud făcea ca frontul român să fie mai 
întins decât frontul de vest (800 km) sau de est 
(1200 km). Această împărţire ciudată de roluri, în 
caz de succes militar, ar fi făcut ca armatele ruse 
să dispună de teritoriile ocupate, România 
trebuind să stea la mila ruşilor din nou, ca şi în 
trecut.

Franţa este sleită în urma ofensivei 
germane de la Verdun, rezistă eroic, dar are 
nevoie de slăbirea presiunii. Ruşii încep o 
ofensivă la aripa nordică a frontului, în regiunea 
lacului Naroc. Cu toate pierderile mari de oameni, 
a trebuit oprită după două săptămâni. În aceste 
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condiţii, numai intervenţia României mai poate 
face ceva. Dar ruşii se codesc, dau înapoi 
încercând să se eschiveze de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate, în primul rând privind 
permiterea şi facilitarea transportului muniţiilor 
şi armamentului, cumpărate deja din Occident, pe 
teritoriul ei şi asupra contingentului rusesc din 
Dobrogea. Preşedintele francez cere intervenţia 
ţarului în sprijinul satisfacerii doleanţelor 
româneşti printr-o telegramă, la 2 martie 1916. 
Ţarul dă un răspuns în doi peri, punându-se 
chezaş bunelor intenţii ale guvernului rus şi 
făcând aluzii conform cărora românii erau 
vinovaţi de tergiversări. 

La consfătuirea de la Stavka rusă, 
Filipescu, deşi în opoziţie cu Brătianu faţă de care 
avea o ostilitate declarată, îi susţine punctul de 
vedere în privinţa contingentului rus din 
Dobrogea. Alexeev s-a mulţumit la declaraţii vagi 
şi îndemnuri la mai multă încredere reciprocă. 
Tratativele continuă cu aceeaşi încăpăţânare 
rusească a lui Alexeev, care şi în luna aprilie 
susţine că este o aventură militară să scoată 
200000 de soldaţi ruşi şi să-i expedieze în sudul 
Basarabiei pentru a putea trece la nevoie în 
Dobrogea. Dar adevăratele sale sentimente se văd  
în instrucţiunile care le dă colonelului Tatarinov, 
trimis la Bucureşti pentru negocieri: acţiunea 
României „nu este atât de importantă pentru a 
justifica recompensa politică pe care guvernul 
român o pretinde fără doar şi poate”. La presiunile 
Franţei către Rusia, lui Sazonov îi scapă că nu are 
încredere în Brătianu. Dar noi puteam avea 
încredere în Rusia?

Acum ori niciodată

Se produce ofensiva Brusilov, începută la 4 
iunie, după pierderi imense, dar şi succese 
majore, cu sute de mii de prizonieri austro-ungari, 
în urmă acestei ofensive ruşii reuşind să pătrundă 
din nou în Bucovina şi Galiţia. Momentul era copt 
pentru intervenţia României, dar ruşii se purtau 
acum de parcă nu ar mai fi avut nevoie de această 
intervenţie. Iarăşi erau pe cai mari, credeau că pot 
rezolva problema singuri. 

Dar conjunctura de pe fronturi, deşi 
favorabilă aliaţilor, începea încet să se liniştească, 
iar după asta ar fi urmat inevitabil reacţia 
centralilor. Ofensiva Brusilov a reuşit să-i salveze 
pe italieni: ofensiva pregătită de Conrad von 

Hotzendorf de la Arsieno şi Asiago a trebuit 
anulată, austro-ungarii fiind nevoiţi să transporte 
trupe şi artileria grea pe frontul rusesc pentru a-i 
face faţă lui Brusilov. Italienii vor avea 
posibilitatea să înceapă o nouă ofensivă la Isonzo, 
ulterior. În Franţa, deşi apogeul ofensivei 
germane de la Verdun trecuse, presiunea încă era 
mare, iar ofensiva franco-engleză de pe Somme, 
destinată, printre altele, să scadă presiunea asupra 
Verdunului, putea fi anulată în cazul în care 
germanii ar fi reuşit, prin alocarea de trupe 
suplimentare, să provoace căderea Verdunului. 
Franţa căuta o diversiune şi, ţinând cont de faptul 
că frontul de la Salonic încă nu era închegat, 
posibilităţile de acţiuni importante contra 
bulgarilor fiind doar de perspectivă, mai rămânea 
o singură posibilitate: România. Dar şi aici 
considerentele strategice ale ruşilor erau 
divergente faţă de cele franceze. Ruşii îşi 
supraestimau posibilităţile, cu toate că francezii 
le atrăgeau atenţia repetat să nu o mai facă, având 
de fiecare dată o mai bună perspectivă asupra 
posibilităţilor şi potenţialului armatei ruse. Un 
incident de la Conferinţa interaliată de la 
Chantilly, decembrie 1915, arată ce preţ se putea 
pune pe declaraţiile oficialităţilor ruse: pe când 
generalul rus Gilinski pretindea că efectivele 
ruseşti de pe frontul de luptă ating cifra de 
2.700.000 de oameni, generalul Joffre (viitor 
mareşal) făcu dovada că nu erau decât 1.300.000 
de oameni dintre care 160.000 fără puşti!

Dar ofensiva Brusilov s-a topit în jurul 
datei de 12 august, de la această dată având loc 
doar acţiuni locale, fără importanţă pentru situaţia 
generală, deşi data oficială a stopării ofensivei 
Brusilov apare astăzi ca fiind 20 septembrie. 
Desigur, o confuzie, este vorba de stoparea 
ofensivei româneşti peste Carpaţi, de la sudul 
frontului lui Brusilov, care nu a fost sprijinită de 
vreo acţiune ofensivă a ruşilor, tocmai asta fiind 
una din cauzele stopării acesteia!

Mai mult, în zona de sud a frontului 
ofensivei Brusilov se concentrau trupe austro-
ungare şi germane cu scopul unei puternice 
contralovituri căreia ruşii nu aveau cum să-i facă 
faţă. Abia când au conştientizat pericolul au 
aplecat urechea la cererile franceze aprobând 
transportul muniţiilor româneşti pe teritoriul lor. 
Astfel, primul dintre cele trei vapoare româneşti 
ce navigau încărcate cu muniţii, nava „Bucureşti” 
a putut acosta la Arhangelsk ca să descarce 
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armamentul şi muniţiile. Vor urma peste o mie de 
kilometri pe căile aglomerate ruseşti până când 
vor putea ajunge în România.

Franţa este hotărâtă, Briand îl cheamă pe 
ministrul Lahovary şi îi spune: „Ora României a 
sosit!” (16 iunie). România nu va mai putea 
prelungi neutralitatea, Franţa va interveni direct 
la ruşi pentru satisfacerea cererilor româneşti. 
Mai mult, Franţa îl schimbă pe ministrul de la 
Bucureşti, Blonde, prin energicul conte Saint-
Aulaire. 

Totuşi, ruşii dau asigurări cu jumătate de 
gură, asta până realizează că propria lor situaţie 
este periclitată, Alexeev trecând din nou în faza de 
a presa pentru intervenţia României, cu 
ameninţarea făţişă: „Intrarea în acţiune a 
României, în momentul acesta, va avea o valoare 
corespunzătoare în desfăşurarea comună a 
sforţărilor puterilor aliate, ceea ce nu va fi cazul 
când hotărârea ei va fi amânată pentru o epocă 
nedefinită. Situaţia porunceşte românilor de a se 
alătura nouă acum ori niciodată!”

Răspunsul lui Brătianu arăta, firesc, că 
aprecierile strategice ale generalului Alexeev nu 
rezolvau nici regularitatea transporturilor de 
material, nici trimiterea corpului expediţionar de 
200000 de ruşi în Dobrogea, indispensabile 
pentru hotărârea României. Cedând presiunilor 
franceze, în cele din urmă guvernul rus dă ordine 
pentru începerea transporturilor de materiale de 
război de la Arhangelsk către graniţa română. Cât 
priveşte apărarea graniţei sud-dobrogene, 
Alexeev spune că aceasta va putea fi făcută de 
români, întrebuinţând acolo o parte din forţele 
proprii; „desigur, la nevoie, am putea să ne 
sforţăm să trimitem în Dobrogea una sau două 
divizii (20.000 de oameni)”. Exact atâta se va 
trimite ulterior, trupe de mâna a doua, pe care 
comandantul lor, generalul Zaiachovski, le 
numea trupe de strânsură „care nu puteau menţine 
stindardul Rusiei”, el cerând să fie eliberat de la 
comanda acestora, cerere refuzată. A avut 
dreptate, singurii care se vor bate cu adevărat vor 
fi doar soldaţii din Divizia sârbă, formată, după 
cum îi spunea numele, din soldaţi sârbi, nu ruşi.

De ce?

Dar de ce această atitudine a Rusiei faţă de 
un potenţial viitor aliat? În primul rând se văd de 
departe considerentele strategice, calculele 

geopolitice ruseşti: Rusia nu dorea naşterea unei 
Românii puternice care să-i bareze accesul spre 
Constantinopole, aspiraţie recunoscută de 
Antanta de la începutul războiului ca preţ al 
continuării luptei Rusiei alături de englezi şi 
francezi. Rusia, ca de fiecare dată în istoria sa 
expansionistă, a calculat şi a manevrat în aşa fel 
încât să câştige cât mai mult, chiar dacă 
posibilităţile sale militare erau inferioare 
ambiţiilor teritoriale. În urma înfrângerilor de pe 
frontul de est din primii doi ani, devenise clar că 
Rusia nu avea cum să-şi menţină teritoriul în 
Europa de Est, nicidecum să mai emită pretenţii 
a s u p r a  C o n s t a n t i n o p o l u l u i ,  c o n f o r m 
testamentului lui Petru cel Mare.

Mai era şi problema internă stringentă: în 
cazul unei prelungiri a războiului sau al unei 
înfrângeri, Rusia se putea confrunta cu o nouă 
revoluţie, la fel cum s-a întâmplat în 1906, în 
urma înfrângerii contra japonezilor în războiul 
din 1904-1905. Iar de data asta, imperiul era mult 
mai fragil ca şi în urmă cu opt ani. De aceea, 
factori responsabili ruşi căutau încă din 1915, o 
posibilitate de a ieşi din război printr-o pace 
separată cu Germania, dar în aşa fel încât să pară o 
victorie pentru imperiul rus. O posibilitate era 
înţelegerea pe front, cu concesiuni teritoriale 
avantajoase de ambele părţi, una din victime fiind 
chiar România. O împărţire a României între 
Rusia şi Austro-Ungaria, Rusia luând Moldova 
până la Carpaţi şi Austro-Ungaria Muntenia şi 
Oltenia era o soluţie agreată. Mai rămânea 
problema Dobrogei şi a navigaţiei pe Dunăre. 
Dar, să vedem faptele pe scurt.

Ţarul era un om foarte slab, aflat sub 
influenţa ţarinei Alexandra Feodorovna, fostă 
Alice de Hessa, de origine germană (la fel ca şi 
primul ministru şi ministru de externe Sturmer) şi 
aflată la rândul ei sub influenţa misticului călugăr 
Rasputin, care făcea şi desfăcea la curtea ţaristă. 
Țarul a preluat comanda supremă a trupelor de pe 
front din mâna unchiului său, marele duce Mihail 
(mult mai capabil militar), dar doar pentru a le 
lăsa pe mâna generalului Alexeev, despre care am 
vorbit mai devreme. 

În martie 1915, prinţesa Vasilcikov, 
domnişoară de onoare a ţarinei, aflată la începutul 
războiului în Austria, îi trimite o scrisoare ţarului, 
după o convorbire cu von Jagow: 

„Anglia a declarat aceasta, în ciuda tuturor 
făgăduielilor, nu va îngădui niciodată Rusiei să ia 
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Constantinopolul. Germania are nevoie de o 
Rusie puternică şi monarhică iar cele două Case 
vecine şi domnitoare trebuie să susţină vechile 
tradiţii monarhice. Prelungirea războiului este 
considerată ca un pericol pentru dinastie. Dacă 
Majestatea voastră decide, de la înaltul său tron, 
să rostească cuvântul Pace, înseamnă că va hotărî 
destinul popoarelor din întreg universul...” 

Se vede că germanii cunoşteau fragilitatea 
Romanovilor la acea vreme.  Prinţesa se întoarce 
în Rusia cu scrisori de la fratele şi sora ţarinei, 
marele duce şi prinţesa de Hesse, dar ţarul 
reacţionează imediat şi îi retrage prinţesei 
Vasilcikov titlul de domnişoară de onoare a 
ţarinei, iar pe ţarină o exilează pentru un timp la 
Sankt Petersburg (de la Ţarskoie Selo). Ţarul nu 
era pregătit, iar partizanii păcii separate, cei care 
îl înconjurau pe ţar şi se aflau inclusiv în posturile 
de răspundere, nu au reuşit să-l influenţeze, dar 
acest curent era puternic, mai ales cu un ţar slab, 
prea puţin preocupat de problemele imperiului.

În iulie 1916, o delegaţie de parlamentari 
ruşi vizitează Franţa şi frontul francez, unde iau la 
cunoştinţă decizia Franţei de a lupta până la 
capăt. Pe drumul de întoarcere prin Suedia, şeful 
delegaţiei ruse, vicepreşedintele Dumei 
Protopopov, se întâlneşte cu agentul german 
Warburg, care l-a asigurat că în caz de pace 
separată, Rusia va obţine Constantinopolul şi 
Dardanelele. Un mare scandal a ieşit în cercurile 
conducătoare ruseşti, dar în loc să fie exclus, 

Protopopov este numit ministru de interne în 
guvernul Sturmer, cel de origine germană şi 
perceput ca şi filogerman. Cum spunea mai 
târziu, după ce bolşevicii vor publica o parte din 
arhivele ruseşti din primul război mondial 
„împăratul a rămas credincios angajamentelor 
faţă de aliaţi. El a rămas neclintit în atitudinea sa. 
Nu-i mai puţin adevărat însă, după convingerile 
opiniei publice în 1916-1918, că mersul 
evenimentelor ar fi putut conduce Rusia, în 
timpul guvernării lui Sturmer şi a lui Protopopov, 
la încheierea unei păci separate”. (Pavel 
Miliukov, istoria Rusiei).

Germanii nu au renunţat la ideea scoaterii 
din război a Rusiei şi au reuşit mai târziu, când l-
au trimis pe Lenin în Rusia într-un vagon blindat. 
Dar, în aceste condiţii, a fost nevoită să intre 
România în război pentru a-şi realiza aspiraţiile 
naţionale, înconjurată de trădări şi negocieri pe la 
spate în defavoarea ei. România a intrat în război 
la 14-27 august 1916, după ce toate cererile i-au 
fost recunoscute de către aliaţi, prin tratat, 
inclusiv cele militare, printr-o convenţie semnată 
în acest sens. Dar trădarea s-a manifestat mai 
apoi, în cel mai înalt grad, chiar pe câmpul de 
luptă, ceea ce am întrevăzut aici din partea Rusiei. 
Trădarea perfidă, se va petrece în momentele cele 
mai dificile din punct de vedere militar, pe front, 
atunci când aveam nevoia cea mai mare de 
ajutorul unui aliat. 

Reconstituirea luptelor de la Turtucaia
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    uptele din Dobrogea. În Macedonia de 
Miazăzi, cu centrul în portul Salonic al Greciei, 
debarcaseră trupe franceze şi engleze pentru a veni 
de acolo în ajutorul Serbiei. Ele n-au putut înainta 
mult, aşa că Serbia nu mai exista ca stat din 1915, 
iar armata ei zdrobită, în frunte cu regele, trec peste 
Albania la Marea Adriatică, de unde a trecut în 
străinătate. Acum, armatele bulgare şi turceşti au 
primit ajutor însemnat şi de la Germania. Dincolo 
de Dunăre erau deci întreaga armată bulgară, o 
parte a armatei turceşti şi armata germană.

Cea mai mare ură contra românilor clocotea în 
sufletul bulgarilor. Vorba românească se potriveşte 
bine aici: „Nu mă lăsa să mor, că eu nu te voi lăsa să 
trăieşt!” Era ura celor care au beneficiat numai de 
bine din partea României, iar acum, în loc de 
recunoştinţă, îi doreau pieirea.  Până în 1877, 
Bulgaria nici nu existase ca stat fiind stăpânită de 
„paşale” turceşti. Toţi bulgarii care fugeau de 
asupriea turcească, în România îşi găseau adăpost. 
În România şi-au strâns mulţi dintre ei averi, tot în 
România au învăţat carte toţi cei ce au ajuns la 
conducerea Bulgariei după eliberarea ei. Însăşi 
eliberarea Bulgariei de sub jugul turcesc a fost 
posibilă numai cu ajutorul României, căci dacă în 
1877 armata română nu sărea în ajutorul ruşilor, 
înfrânţi de turci la Plevna, „ruşii ar fi fost aruncaţi 
în Dunăre”.

Cu toate acestea, Bulgaria a declarat, ca şi 
Turcia, război României, aşa că nu trebuia să 
luptăm numai împotriva Austro-Ungariei şi 
Germaniei, ci şi împotriva Turciei şi a Bulgariei.  
Este adevărat că aveam pe Rusia, unul dintre aliaţii 
noştri, vecină, care se obligase să ne ajute cu 
armatele ei. „Ajutorul ei a fost însă mai mult o 
batjocură, căci guvernul rusesc mai bucuros ne-ar 
fi văzut perind”. 

„În România era oarecare speranţă că Bulgarii 
nu se vor arăta cu totul nerecunoscători. De aceea, 
numărul trupelor româneşti de-a lungul Dunării şi 
pe graniţa dobrogeană până la Marea Neagră era 
neînsemnat pentru întinderea cea mare a frontului. 
Ruşi nu veniseră nici 42 de mii, dar pe rând şi de la 
început fără râvnă pentru a se răsboi”.

La 30 august, Bulgaria declară război 
României, armata ei năvălind în Dobrogea. 

Comandantul suprem al bulgarilor, turcilor şi 
germanilor era, pe frontul acesta, generalul german 
Mackensen. Acesta lăsă de-a lungul Dunării numai 
un corp de armată ca să observe mişcările 
românilor de pe malul stâng al Dunării, iar cu 
grosul armatei se îndreaptă spre Turtucaia, un 
orăşel pe malul drept al Dunării, în Dobrogea 
românescă.

Românii s-au întărit „binişor” la Turtucaia. 
Turtucaia era apărată de o armată de 20.000 de 
soldaţi, din care 15.000 infanterişti, compusă în 
cea mai mare parte a ei din rezervişti. Frontul avea 
o întindere de vreo 30 km. Armata inamică avea 28 
batalioane, iar cea română numai 19. Afară de 
aceea, inamicul mai avea şi o artilerie, mult mai 
puternică decât a noastră, cum a fost şi în 
Transilvania.

Atacurile din primele zile sunt respinse, din 
nenorocire însă comandantul român îşi „pierde 
capul”, vesteşte primejdie în toate părţile şi cere 
ajutor de la Bucureşti. De-aici se trimite, dar 
ajutorul soseşte iarăşi numai pe rând, aşa că în 
zilele de 5 şi 6 septembrie, după lupte grele, 
românii sunt înfrânţi. Turtucaia cade în mâinile 
germanilor şi ale bulgarilor. Mulţi români au pierit 
în Dunăre, unde sperau să găsească corăbii şi bărci 
de scăpare. De asemenea, mulţi soldaţi români au 
fost omorâţi noaptea de bulgarii civili; soldaţilor 
bulgari şi ofiţerilor lor le făcea o deosebită plăcere 
să omoare şi să jefuiască pe românii căzuţi 
prizonieri şi neînarmaţi.

„Nicicând în răsboiul nostru nu s-a văzut atât 
de clar, ca la Turtucaia, că lipsa de pricepere şi de 
sânge rece a comandanţilor prăpădeşte o armată 
cât mai bună. Românii au dat semne de o vitejie 
rară şi la Turtucaia, ofiţeri şi soldaţi mai bucuros s-
au sinucis, decât să cadă prisonieri în mâinile 
Bulgarilor, cari meritau tot dispreţul, – totul a fost 
în zadar, căci toate acţiunile erau lipsite de legătura 
trebuincioasă din vina comandantului Turtucaiei şi 
a comandantului şef, care nici nu se mişcase din 
Bucureşti”.

„Înfrângerea de la Turtucaia a fost un mormânt 
de jale, dar şi de învăţătură pentru viitor”.

Înainte de a ne declara război, bulgarii au 
început să atace posturile româneşti de pe graniţa 

L
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Dobrogei, iar după declararea războiului au năvălit 
în Dobrogea. „Aici erau şi trupe ruseşti, o 
nenorocire pentru noi, căci comandanţii ruşi lucrau 
tot numai de capul lor, aşa că mereu lipsia unitatea 
de acţiune. Ca şi în Transilvania, s-a întâmplat 
adeseori şi în Dobrogea, de trupele române, 
aproape învingătoare într-o luptă, primeau ordin de 
retragere. În felul acesta, bătându-se mereu, fără 
lupte hotărâtoare, trupele româno-ruse şi divizia de 
Sârbi şi Croaţi, foşti prisonieri în Rusia, cari s-au 
dovedit foarte viteji, se retrăgeau mereu”.

Luptele din Dobrogea, cu rezultatul lor slab, 
au fost cauza că multe părţi din armata română din 
Transilvania a trebuit să fie retrase pentru a veni în 
ajutorul trupelor care erau în pericol în Dobrogea.

În retragere, s-a dat o luptă înverşunată pe linia 
Rosova (lângă Dunăre) – Tuzla (lângă Marea 
Neagră), unde bulgarii şi germanii au fost înfrânţi 
(„bătuţi rău”) la Cocargea. „Dar şi aici au 
zădărnicit rodul învingerii Ruşii, cari nu voiau să 
lupte, aşa că însuşi generalul rus porunci să se 
îndrepteze tunurile contra propriilor săi soldaţi. 
Această ticăloşie a Ruşilor s-a văzut încă înaintea 
luptei. Soldaţii ruşi cantonaţi la Cobadân lăsaseră, 
la plecare contra duşmanului, în casele coloniştilor 
germani de-acolo partea cea mai mare a 
muniţiunilor lor, declarând gazdelor că nu mai au 
poftă de răsboiu”.

Inamicul e învins la Cobadân, aşa că 
Mackensen, vestitul biruitor al ruşilor în Polonia, 
Galiţia, apoi al sârbilor, suferă prima înfrângere 
mare datorită românilor. „Generalul rus nu se învoi 
însă, ca duşmanul să fie urmărit”.

Românii au făcut şi o încercare de a da o 
lovitură în spatele duşmanului din Dobrogea.  
După planul generalului Averescu, a venit o armată 
română la Dunăre, la Flămânda, aproape de Balta 
Greacă. O mare parte a trecut Dunărea în ziua de 1 
octombrie, dar au început ploi mari, iar apele 
umflate ale Dunării au prefăcut malul ei, pe o 
întindere mare, într-un lac uriaş. A fost ameninţat 
chiar şi podul. Armata română a fost nevoită să se 
retragă pe malul românesc.

În ziua când trupele române au trecut la 
Flămânda pe teritoriul bulgăresc, armata româno-
rusă din Dobrogea a început şi ea ofensiva contra 
trupelor bulgare, germane şi turceşti din Dobrogea. 
Luptele au fost zadarnice, căci în toiul lor s-a dat 
ordinul la două divizii româneşti să plece pentru 
apărarea Carpaţilor. În locul diviziilor plecate a 
venit o divizie de ruşi, aşa că, apărarea Dobrogei a 
fost încredinţată acum mai mult ruşilor, care, ca şi 
până acum, luptau prost sau nu luptau. Zadarnic a 
fost eroismul românesc, că înainte de lupta de la 

Topraisar, unde soldaţii români au cerut să li se 
aducă steagul în tranşee, ca să joare din nou pe el că 
vor muri pentru apărarea pământului românesc. 
„Ei învingeau pe duşmanul uimit de-atâta putere 
de jertfă, dar alături de ei, Rusul mişel se preda 
Bulgarului sau fugia înapoi”. Nu e de mirare, deci, 
că inamicul a cucerit Constanţa, iar după ce s-a 
retras, unele unităţi având numai 3000 de soldaţi, 
regimentele 600 soldaţi, ruşii n-au mai arătat nici 
un interes, ci s-au retras mereu până pe Dunăre pe 
braţul Sfântul Gheorghe. Cum au luptat ruşii ne 
arată şi ordinul generalului lor Zaharov, care l-a 
înlocuit pe cel beţiv de mai înainte. La 30 
octombrie, el zicea: „Poruncesc: Fuga ruşinoasă să 
înceteze numai decât. Am fost trimişi aici, dacă nu 
să învingem, dar cel puţin să luptăm, iar nu să ne 
întrecem la fugă. Am luat măsuri, ca mitralierele şi 
tunurile să tragă în fugari. Ofiţerii care nu-şi vor 
face datoria, vor fi trimişi înaintea curţii marţiale”.

„Astfel erau soldaţii trimişi de Rusia cea mare, 
aliata noastră, ca să ne ajute contra Germaniei, 
Austro-Ungariei, Bulgariei şi Turciei!”.

Năvălirea bulgarilor în Dobrogea nu s-a 
deosebit cu nimic de năvălirea tătarilor, nici de ale 
bulgarilor şi ungurilor, când au venit pentru prima 
dată în Europa. [Bulgarii, chiar dacă au aceeaşi 
credinţă ortodoxă ca şi a noastră, a românilor, au în 
ei gena aceea de popor barbar, pus pe jaf, genă care 
a devenit activă în primul război mondial] Iată 
modul cum s-au comportat: case arse, femei, fete şi 
băieţi necinstiţi, bătrâni şi tineri schingiuiţi şi 
omorâţi, muzee arse şi jefuite, un jaf general cum 
nu s-a mai pomenit. O statistică  incompletă făcută 
în judeţul Tulcea arată următoarele: 365 de cazuri 
de siluiri, 300 de schingiuiri şi omoruri, 300 
împuşcaţi, 205 torturaţi spre a fi jefuiţi, 112 morţi 
în bătaie, 1484 români din Tulcea deportaţi în 
Bulgaria, unde au murit peste 500. Numărul 
morţilor a fost mare, „bărbaţi, bătrâni, femei şi 
copii, fiind duşi în convoiuri de la un capăt la 
celălalt al judeţului, prin viscol, nemâncaţi, ca să 
fie puşi la lucru de tranşee, fără nici o trebuinţă 
decât aceea de a-i face să moară”. Ţăranii români 
din Dobrogea, mulţi urmaşi ai ardelenilor 
colonizaţi acolo, au fost oameni înstăriţi, „cu 
mobile în casă, cu rosturi, de cari nici nu visaseră 
Bulgarii în ţara lor. Totul au furat, iar ce n-au putut 
duce au spart, ars. Nu e de mirare, că chiar între 
Germani, aliaţii lor, se găsiau mulţi, nesălbăticiţi 
de răsboiu, cari vorbind de Bulgari nu le ziceau pe 
nume, ci porci”.

„În luptele din Dobrogea, mai ales tovărăşia 
Ruşilor a fost nenorocirea noastră”.

          (VA URMA) 
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La	24	Ianuarie	2019	se	împlinesc	160	de	ani	
de	la	Unirea	Principatelor	Române.	

Sărbătorim	un	mare	eveniment	istoric!

Ing.	Angela	FAINA

    acoromânul are caracteristica sa genetică 
ancestrală întrupată întru credinţă, omenie, 
libertate şi adevăr. Iată cum îl caracterizează 
Eminescu: „Rău sau bun, românul e adevărat. 
Inteligent fără viclenie, rău-dacă e rău - dar fără 
făţărnicie; bun fără slăbiciune; c'un cuvânt ni se 
pare că atât calităţile, cât şi defectele românului 
sunt întregi, neînchircite; el se arată cum este.” 
(M. Eminescu, Articole politice, Ed. Minerva, 
Bucureşti-1910, p. 89).

Situația de la început de secol XIX. 
Prefigurarea ideii de unire în cadrul celor trei 
revoluții române de la 1848

Alături de lupta pentru libertăți economice 
și dezrobire socială, ideea unității de neam și 
conștiința originii comune a românilor continuă 
să preocupe masele și marile personalități 
culturale din anii de început de secol XIX. 
Efervescența politică produsă de aceste idei, care 
erau deja răspândite și inoculate de Școala 
Ardeleană, menține vie conștiința de neam și 
dorința de afirmare națională.

Iată ce spunea revoluționarul și marele 
nostru Nicolae Bălcescu: „Unitate în cuget, în 
idei, în simţire, în credinţă, în dreptate, în faptă, în 
mărturisire, în dorinţă politică, pentru ca toţi 
românii să devină fiinţa naţiei creştine româneşti 
al cărei trup politic să fie Statul naţional coslujitor 
fidel naţiei sale. Cauza unităţii unei naţiuni este 
întotdeauna o cauză sfântă şi se cuvine ca toţi fiii 
ei să o împărtăşească, ca pe Pâinea cea de toate 
zilele. Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate 
fi libertate fără putere şi noi românii nu vom 
putea fi puternici până nu ne vom uni cu toţii într-
unul şi acelaşi corp politic. Unitatea naţională 
dar, e singurul principiu de viaţă, singurul 
principiu de mântuire pentru noi”. (Nicolae 
Bălcescu, 65/ II, 107-113).

 Referitor la români, revoluționarul 
polonez, Woronicz scrie: „Ideea unirii tuturor 
românilor ocupă toate mințile. Această idee este 
puternic întreținută de românii din Transilvania.” 
La rândul său, consulul austriac de la Belgrad, 

subliniază în rapoartele trimise la Viena: 
„existența a două societăți românești, „Tânăra 
Dacie” și „Tânăra Românie”, care urmăreau 
realizarea unirii politice a românilor.”

 În acest timp, la început de secol XIX, 
Europa era tulburată, frământată, situația era 
tensionată peste tot. Se ridicau glasuri puternice 
care prefigurau revolta și conflictul cu autoritățile 
vremii. Se cereau drepturi politice, economice, 
sociale, se ridicau baricade, stindarde de luptă, 
agitația datorită nemulțumirilor generale era 
maximă. Germenii revoltei se dezvoltau, 
manifestându-se din ce în ce mai direct și evident. 
Amploarea deosebită a evenimentelor ducea cu 
gândul la revoluții; ele nu mai puteau fi evitate! 
Anul 1848 este anul în care toată Europa „fierbe”! 
Revoluțiile izbucnesc peste tot.

 Și la noi, patrioții românii, sprijiniți de 
masele de țărani, se ridică și revendică drepturi 
politice, economice și sociale. Dorința fierbinte 
de unire a românilor, trezită de conștiința 
apartenenței la același neam, a constituit o 
preocupare majoră în conceperea și formularea 
ideilor programatice, revendicative, ale celor trei 
revoluții române de la 1848. Scrisoarea lui Aaron 
Florian, participant la revoluția din Țara 
Românească, către fruntașul transilvan George 
Barițiu, oglindește starea de spirit a acelor zile: 
„Frate Bariț! Ziua de ieri, 11 iunie 1848, este o zi 
de la care începe o epocă nouă în analele Țării 
Românești! Deviza populilor civilizați - 
Libertate, Egalitate, Frățietate - este și deviza 
românilor de aici. Constituția, această zicere 
fermecătoare, această faptă fericitoare s-a 
proclamat și aici la noi. Cocardele tricolore se 
împărțeau la toți și stindardele tricolore fâlfâiau 
în toate părțile! ...zi memorabilă pentru 
totdeauna! Ei arătară Europei civilizate că știu ce 
vor. Nicăieri nu s-a făcut nici cea mai mică 
neorânduială, nici cel mai mic esces.” 

În Transilvania, la 1848, ungurii susțin pe 
revoluționarii maghiari de la Budapesta și declară 
samavolnic alipirea Transilvaniei la Ungaria. 

D
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Românii protestează, se organizează reuniuni ale 
elitelor din acea vreme, la care participă și 
masele. Românii se opun cu vehemență acestei 
hotărâri unilaterale, fără a fi consultați. 
Profesorul sas Ștefan Ludwig Roth scria, la 25 
mai 1848: „În ziua demonstrației, 3/15 mai 1848, 
a răsunat puternicul vot al poporului de 
condamnare a anexării Transilvaniei la Ungaria. 
Maghiarii sunt îngroziți de manifestarea dacică 
ce nu putuse a fi stăvilită.” Ardelenii mai cer și 
drepturi politice, sociale, care în final nu le-au 
fost îndeplinite, de aceea românii au luptat de 
partea Imperiului Habsburgic și nu s-au raliat cu 
revoluția ungară. Avram Iancu, „Craiul 
Munților”, generalul legiunii de țărani-ostași 
lăncieri „Auraria Gaemina”, pe care a format-o și 
a organizat-o cu moții săi, a ridicat lancea și sabia 
împotriva oprimării grofilor unguri și împotriva 
alipirii Transilvaniei la Ungaria, declarată la Cluj 
de către reprezentanții unguri. Oastea sa de moți-
soldați, care luptau ca leii, la fel ca strămoșii lor, 
dacii, nu a putut fi învinsă de armatele dotate până 
în dinți ale honvezilor unguri. Moții au apărat cu 
hotărâre, îndârjire și o tenacitate ieșită din comun 
această adevărată Cetate a Apusenilor împotriva 
ungurilor, dușmanii lor declarați. Lăncierii 
conduși de el au ieșit mereu învingători. 
Ardelenii, în frunte cu Avram Iancu, Simion 
Bărnuțiu, Alexandru Papiu Ilarian etc. devin 
conștienți că numai împreună cu frații lor de peste 
munți vor putea să-și îndeplinească visele: 
„Unirea face forța!” Lângă Blaj, pe Câmpia 
Libertății, la 3/5 mai 1848, din 40.000 de piepturi 
de țărani revoluționari români, veniți din tot 
Ardealul, se strigă cu putere, la unison: „Noi vrem 
să ne unim cu țara!”

Conștiința de neam s-a născut mai demult, 
de-a lungul vremurilor de restriște, a fost 
reaprinsă de corifeii Școlii Ardelene, iar acum era 
deja puternică, coaptă, matură. Norodul 
românesc de pe tot cuprinsul plaiurilor carpatine 
era animat de același ideal sfânt, un ideal pe care 
l-a prețuit și l-a urmat în continuare: unirea în 
suflet și simțire, sub același steag și în aceeași 
patrie a tuturor fraților români.

Iată fraze selectate din discursul lui Simion 
Bărnuțiu, la 2/14 mai 1848, pe Câmpia Libertății: 
„Frați români! Eu zic că libertatea cea adevărată a 
oricărei națiuni nu poate fi decât națională. 
Înțelepciunea spune că românul să se unească cu 
român, românii să se unească între dânșii pentru 
identitatea limbei și înrudirea cea firească a 

cugetelor și sentimentelor, germanul cu german, 
slavul cu slav. Fără de naționalitate nu e libertate, 
nici lumină nicăieri, ci pretutindeni numai lanțuri, 
întuneric și amorțire! (...). Fiindcă națiunea 
ajungând la conștiința libertății, vrea să se țină și 
să se poarte ca o națiune liberă (...) să întărim 
această hotărâre cu jurământul că națiunea nu se 
va lepăda niciodată de naționalitatea ei, ci o va 
apăra în etern cu puteri unite contra tuturor 
dușmanilor și cu puteri unite va lucra pentru viața, 
onoarea și fericirea ei, în toți timpii viitori. Unirea 
întărită în acest chip, va forma o putere națională 
care va câștiga respectul națiunii române. (...) 
Rămâneți credincioși numelui și limbei voastre! 
Apărați-vă libertatea și credința ca lumina 
ochilor! Apărați-vă ca frații cu puteri unite, în 
pace și rezbel! Dixi et salvavi animam meam!” 

Adunarea de la Blaj, prin componența sa, 
maturitatea dovedită în timpul adunării și 
cumpănirea hotărârilor adoptate, a avut un rol 
crucial în desfășurarea ulterioară a luptei 
românilor pentru unitate națională. Acest ideal-
concept a devenit, așa cum spunea Mihail 
Kogălniceanu, „piatra unghiulara” și „cununa 
tuturor reformelor, fără de care s-ar prăbuși tot 
edificiul național.” 

 Marele patriot Nicolae Bălcescu, unul din 
capii revoluției de la 1848 din Țara Românească, 
arăta la 1848 că: „de acum încolo, românii mai au 
de făcut încă alte două revoluții pentru mântuirea 
neamului: una pentru unitatea națională și alta 
pentru independență națională.” Istoria va 
confirma, în câțiva ani doar, pertinența și 
realizarea spuselor sale, atât de profetice!

 Pregătirea în străinătate de către 
intelectualii români, mari patrioți, a drumului 
către unire 

 În străinătate, ideea de unitate națională era 
propagată în mod inteligent și era bine 
argumentată în diverse medii și cu diverse ocazii, 
înprelegeri și conferințe, de către fruntașii 
intelectuali români, C. Negri, V. Alecsandri, C.A. 
Rosetti, Al. Golescu, I. Ghica, M. Marghiloman, 
N. Catargiu etc. Se sublinia, în primul rând, 
legitimitatea acestui deziderat de ființare 
națională. Idea de unire era aprobată de numeroși 
europeni, intelectuali progresiști și prestigioși ai 
vremii, ca Edgar Quinet, Jules Michelet, Arthur 
Baligot de Bayne etc., românii reușind să 
convingă mari personalități, oameni de cultură și 
politicieni străini, că lupta lor se duce pentru o 
cauză dreaptă. Astfel, reprezentanții noștri au 
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reușit sa fie sprijiniți de cercuri de intelectuali 
influenți, politicieni, reporteri, oameni de cultură 
și litere și de presa vremii, toți aceștia fiind 
convinși că românii luptă în mod just pentru o 
cauză nobilă, de existență națională și de salvare 
a neamului.

În Principatele Române, Costache Negri 
încurajează opinia publică românească, 
politicienii și personalitățile vremii astfel: 
„Trăiască Moldova! Trăiască Valahia dar 
învrednicească-ne D-zeu să putem striga într-o 
zi: Trăiască România unită! Atunci, fraților, 
soarele luminii va pătrunde și va împrăștia 
adâncul întuneric în care zacem; numai atunci 
vom fi ceea ce trebuie să fim: adică fiii unei 
singure și puternice moșii! În visurile mele, 
înflorit se arată viitorul României. Suntem 
milioane de români răzlețiți! Ce ne lipsește ca să 
ajungem un neam tare? UNIREA! Numai 
U n i r e a !  S Ă  T R Ă I A S C Ă  U N I R E A 
ROMÂNILOR!” Și în străinătate, la Paris, el 
înflăcărează inimile ascultătorilor cu același 
discurs. Adresându-se studenților români, 
Constantin Negri încălzea spiritele afirmând, la 
finalul discursului, cu glas înalt: „Trăiască 
Valahia! Trăiască România Unită!”

 C. A Rosetti publică la Paris „Apelul către 
toate partidele”, iar cu ajutorul fraților Brătianu și 
a lui Cezar Bolliac, a editat în capitala franceză 
revista „Republica română”, care apoi va 
continua să apară la Bruxelles ca organ al 
emigrației române. În Italia, Giuseppe Mazzini, 
politician, jurnalist, activist și luptător la rândul 
său pentru unificarea Italiei, a apreciat în mod 
elogios revista „Étoile duDanube” pe care o 
scotea moldoveanul N. Ionescu și a subliniat 
efectul de viu patriotism pe care l-a creat, 
alăturându-se și el, cu entuziasm, ideii de unitate 
națională a românilor. Revista a stârnit un viu 
interes  ș i  susț inere  din par tea tuturor 
personalităților europene progresiste. Alți 
emigranți  români redactează manifeste 
îndemnând la acțiune, „acum și imediat”. 
Activitatea acestor personalități și modalitățile în 
care puneau în lumină cauza noastră națională, au 
avu t  un  ro l  impor tan t  în  cunoaș te rea 
dezideratului capital al românilor și a visului lor 
de unire. Aceste publicații și manifestări au avut 
ca menire crearea atmosferei de simpatie față de 
români, simpatie izvorâtă din legitimitatea luptei 
lor pentru realizarea unirii dintre cele două 
principate române. 

S-a atras atenția și s-a stimulat interesul 
marilor puteri în această privință și s-a subliniat 
rolul pozitiv pe care ar putea să-l joace un stat 
național unitar român în zona Balcanilor și în 
Europa. S-au dat explicații referitor la 
legitimitatea și temeiurile istorice pe care se 
sprijină românii, oferind marilor personalități ale 
vremii și politicienilor subiecte de meditație și de 
reflecție. Românii au expus clar că doresc să 
devină ei înșiși cei care-și hotărăsc soarta, să fie 
ei cei care să fie făuritorii propriului lor destin și 
viitor. Cauza lor a fost înțeleasă, îmbrățișată și 
susținută cu căldură de opinia progresistă 
europeană, de personalitățile marcante din 
principalele țări europene, considerându-se că un 
stat românesc ar fi un factor stabilizator și de 
echilibru în zona Balcanilor și ar contribui la 
crearea unei Europe mai puternice. Eforturile 
patrioților români au fost încununate de succes. 
Numeroase ziare ca: Le Siècle, The Daily News, 
Journal des Débats, Messager du Midi, Globe, 
L'Indépendance Belge, Sovremennik, Nord etc. 
popularizau în mod voluntar, cu multă 
bunăvoință, fapte, evenimente și idei referitoare 
la lupta românilor și mesajele pe care patrioții 
români doreau să le transmită popoarelor și 
conducătorilor țărilor europene, animând opinia 
publică în favoarea susținerii românilor și luptei 
lor. 

 Ion Heliade Rădulescu căuta să stabilească 
legături și cu progresiștii englezi, care să susțină 
cauza unirii naționale românești pe plan 
european. Englezii erau mai reticenți, datorită 
sprijinului pe care Anglia o acorda turcilor, care 
la rândul lor, nu priveau cu ochi buni curajul 
românilor de a-și făuri un stat național și de a ieși 
de sub influența pe care aceștia le-au impus-o de 
secole. Iată ce le spune acestora: „Nu e român să 
nu arză în sufletul său a se realiza în sfârșit o 
Românie tare și unită… Această dorință 
patriotică nu e o crimă, ca s-o ascunză un român, 
ci este un cuget, o credință; și nici o lege nu 
pedepsește cugetul, oricare va fi, necum un cuget 
lăudabil.” Datorită acestor eforturi, mai apoi, în 
Anglia, au avut loc mitinguri în favoarea 
românilor la Manchester, Birmingham și 
Brighton, care au influențat schimbarea poziției 
guvernului englez privind problema națională a 
românilor.

Edgar Quinet, istoric, filozof și profesor, 
publica în 1856 un articol atât de favorabil luptei 
noastre naționale, încât Mihail Kogălniceanu l-a 
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apreciat ca fiind „pagina cea mai sublimă ce s-a 
scris vreodată despre țară și nația noastră”. Tot M. 
Kogălniceanu observa, cu bucurie și satisfacție, 
că: „tot ce are pană neatârnată, ne apără.” 

După războiul Crimeii, la Congresul de 
pace de la Paris și la Conferința de pace de la Paris 
a marilor puteri din 1858, a ieșit în evidență rolul 
stabilizator pe care l-ar putea avea un stat 
național român în zonă, pentru crearea unei 
stări de pace durabilă. Istoria României a adus un 
plus de dovezi: România a fost mereu un factor 
de pace în zonă, a avut mereu un rol de apărare 
și nu de atac asupra vecinilor săi. Nu s-a 
manifestat prin violențe sau agresivitate și nu a 
dus războaie de cucerire .

Principatele române și afirmarea 
politică a primului stat național românesc: 
ROMÂNIA 

Mihail Kogălniceanu, prim-ministrul 
Moldovei, spunea la 7 octombrie 1857: 

„Dorința cea mare, cea mai generală, aceea 
hotărâtă de toate generațiile trecute, aceea care 
este sufletul generațiilor actuale, aceea care 
împlinită va face fericirea generațiilor viitoare, 
este Unirea Principatelor într-un singur stat”. Așa 
se va și întâmpla, curând!

 Tot el spunea: „Dezvoltarea și întărirea 
naționalității române vor fi țelul neadormitelor 
noastre stăruinți, sufletul tuturor lucrărilor 
noastre; să avem nu numai a dori, dar și a dobândi 
realizarea mântuitorului princip: UNIREA!”

 Marele nostru poet, Mihai Eminescu 
spunea: „Misiunea unui stat naţional într-o 
societate modernă creştină trebuie să ţină cont 
permanent  de  însuş i r i l e  carac te r i s t i ce 
tradiţionale, milenare ale Neamului. Trebuie să 
fim un strat de cultură la gurile Dunărei; aceasta 
e singura misiune a statului român şi oricine ar 
voi să ne risipească puterile spre alt scop pune în 
joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele 
muncei străbunilor noştri...Legăturile de sânge şi 
identitatea individualităţii naţionale faţă cu unii, 
comunitatea tradiţiunilor istorice şi identitatea 
vederilor religioase faţă cu alţii ne deschid şi 
ne t e ze sc  ca l ea  î n râur i re i  pac in i ce  ş i 
binefăcătoare pe care trebuie să păşim cu cea mai 
deplină bună-credinţă”. (Mihai Eminescu, 
Publicistică. Chişinău..., p. 213).

 Ideea clară a reunirii ţărilor române în 
Trunchiul-Mamă Dacia-Mare înfăptuită de Mihai 
Viteazul a fost aprinsă permanent în mintea 
ţăranului credincios, a clerului, a marilor 

personalități române, a mânuitorilor condeiului 
etc. Dincolo de graniţă, ideea unirii a fost 
sprijinită de împăratul Napoleon al III-lea care, 
vrând să îndepărteze influenţa rusească şi să 
ridice în Orient prestigiul Franţei, a sprijinit 
Unirea Principatelor Române. Conflictul dintre 
ruşi şi turci s-a declanşat în anul 1853. Trupele 
ţariste au invadat ţările române, silind retragerea 
din scaunele domnitoare a lui Barbu Ştirbei şi 
Grigore Ghica. Salvarea noastră a survenit în 
urma coaliţiei franco-anglo-piemonteze, care a 
declarat război ruşilor, obligându-i să se retragă 
din Principatele Române. Au plecat ruşii de la noi, 
dar au venit austriecii, tot ca invadatori, 
preocupaţi mult de grija ocrotirii noastre, gândind 
că vor rămâne până la urmă stăpâni. Conflictul 
militar s-a mutat în Crimeea, unde aceeaşi coaliţie 
a înfrânt trupele ţariste şi, ocupând Sevastopolul, 
i-a obligat pe ruşi să ceară pacea, care s-a încheiat 
la Paris în 1856, patronată de Napoleon al III-lea. 
Privitor la clauza românilor, Tratatul de Pace 
sublinia următoarele: sudul Basarabiei-Cahul, 
Bolgrad şi Ismail revin trupului moldav, Marea 
Neagră devine neutră, Regulamentul Organic 
desfiinţat, iar Principatele Moldova şi Ţara 
Românească rămân sub suzeranitatea otomană, 
înlăturându-se astfel protectoratul rusesc.

 Împăratul francez a dorit chiar atunci 
Unirea Principatelor, dar Austria s-a opus, 
insinuînd că românii nu vor să se unească. Puterile 
garante au lăsat ţările valahe pe seama dorinţelor 
românilor, care au fost consultaţi prin adunările 
Ad-hoc. Convenţia de la Paris-1858, a pus în 
balanţă soarta românilor, sprijinitorii Unirii fiind: 
Franţa, Prusia, Rusia; iar duşmanii Unirii: Anglia, 
Austria, Turcia. Astfel stând lucrurile, s-a 
convenit că Principatele se pot numi Unite, dar cu 
doi domni pe viaţă, două capitale, două guverne, 
desfiinţarea privilegiilor boiereşti și Principatele 
să rămână tot sub suzeranitatea Porţii şi sub 
protectoratul Puterilor garante, având în comun 
legile, o curte de casaţie, o comisie electorală, 
toate la Focşani.

Unirea de facto a Principatelor Române
În Moldova, trei grupări boiereşti îşi 

disputau favoritul la domnie: una îl dorea pe fostul 
domn Mihail Sturza, a doua pe fiul acestuia, 
Grigore Sturza, iar a treia, în fruntea căreia se 
aflau Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri, îl 
susţinea pe boierul de viţă, colonelul Cuza, 
prefect de Covurlui şi vicepreşedinte al Divanului 
Ad-hoc în Moldova. Mulți, însă, îl susțineau pe 
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Grigorie Ghica, înflăcărat militant al Unirii și 
care făcuse din Iaşi capitala culturii, adunase în 
jurul său ilustre personalităţi: V. Alecsandri, Ioan 
Ghica, Hurmuzachi, Kogălniceanu, Laurian, 
Mavrogheni, Negri, Panu, Ralet, Sturza ş.a. 
Eminescu descrie atmosfera dinaintea unirii: 
„Anastasie Panu, a văzut în Grigorie Vodă Ghica 
pe adevăratul promotor atât al Unirii cât şi al 
tuturor ideilor de reformă politică şi socială, de 
aceea l-a proclamat în Adunarea Ad-hoc, ca fiind 
„marele om al României”. (Eminescu, Opere  
VII. Publicistică. Coordonator ediţie: acad. 
Mihai Cimpoi, Ed. „Gunivas”, p. 347). Însă cei 
doi fii-prinţi ai Voievodului Ghica, nu l-au votat 
pe tatăl lor: primul, Ioan, general de divizie, 
deputat în Adunarea Ad-hoc şi al doilea, 
Constantin, consilier la Curtea de Casaţie, au 
votat pentru alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca 
Domn al Unirii Principatelor Române. La 5 
ianuarie 1859, Adunarea legislativă l-a ales 
Domn. 

În Muntenia erau de asemenea mai mulţi 
candidaţi, dar cum favorit era Gheorghe Bibescu 
(fost Domnitor), s-a amânat alegerea lui în 
vederea pronunţării Moldovei. Cel care a înclinat 
balanţa în favoarea alegerii tot a lui Cuza a fost 
boierul doctor în drept, Vasile Boerescu, un 
eminent orator al epocii sale, care şi-a electrizat 
auditoriul: „Pentru ce suntem împărţiţi în două 
câmpuri? Pentru ce ne numim noi şi voi? Au nu 
suntem toţi români? Au nu avem toţi aceeaşi 
patrie? Au nu suntem toţi fiii aceleiaşi mume?... 
Să ne unim dar toţi asupra principiului de Unire, 
asupra acestui mare principiu ce are să reînvieze 
naţionalitatea noastră!! Să ne dăm mâna ca fraţii 
şi să cugetăm că suntem muritori, că avem să mai 
trăim câţiva ani şi că copiii şi strănepoţii noştri 
au să moştenească un viitor glorios creat de noi! 
A ne uni asupra principiului unirii este a ne uni şi 
asupra persoanei ce reprezentă acest principiu! 
Astă persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul 
Moldovei”. (Apud., Gheorghe Adamescu, 
Elocuenţa română, Ed. Librăriei Alcalay & Co., 
Bucureşti, f.a., p.122-124).

La 24 ianuarie 1859, SE REALIZEAZĂ 
UN MARE VIS al românilor: Unirea Moldovei 
cu Țara Românească, FORMAREA UNUI NOU 
STAT AL ROMÂNILOR, ROMÂNIA, prin 
alegerea unui singur Domn, atât în Moldova cât și 
în Țara Românească, prin persoana colonelului 
Alexandru Ioan Cuza.

Iată că politicieni inteligenți, oameni de 

cultură sau mari personalități ce mânuiau cu 
bărbăție pana scrisului cât șiînțelepții neamului, 
abili și patrioți, reușesc să surprindă întreaga 
Europă și să pună în fața faptului împlinit marile 
puteri. Lăsând la o parte ambițiile politice, ei au 
ales același domn atât în Moldova cât și în Țara 
Românească, conduși fiind de un profund spirit 
patriotic. Se realizează, astfel, mai presus de 
interese personale, visul de veacuri ce sălășluia in 
inimile tuturor, UNIREA! Ea, dorința cea 
fierbinte şi scumpă, se împlinește! Ea, „profeția” 
lui Bălcescu, se adeverește finalmente!

Se naște ROMÂNIA pe vatra fostei Dacii! 
Ce emoționant, ce momente de exaltare! „Hai să 
dăm, mână cu mână!/ Cei cu inima română!/ Să-
nvârtim hora frăției!/ Pe pământul României!! ”-
spune Vasile Alecsandri în versurile sale.

Mihail Kogălniceanu îl caracterizează 
astfel pe Vodă Cuza:

„Porţi un frumos şi scump nume, numele 
lui Alexandru cel Bun. Să trăieşti dar mulţi ani, 
o Doamne!ca prin dreptatea Europei, prin 
desvoltarea inst i tuţ i i lor  noastre,  prin 
simţămintele tale patriotice să mai putem 
ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei 
noastre, când Alexandru cel Bun zicea 
ambasadorilor din Bizanţ că România nu are 
ocrotitor decât pe Dumnezeu şi sabia sa. Să 
trăieşti, Măria ta!”

Acest eveniment este apreciat de guvernul 
francez ca „un eveniment european”.

Alexandru Ioan Cuza, noul domn, trimite, 
printr-o telegramă, mesajul său marilor puteri 
europene, la 25 ianuarie 1859, arătând că: 
„alegerea mea este rezultatul persistenței 
românilor în dorința unirii, o dovadă netăgăduită 
că satisfacția adevăratelor trebuințe și aspirațiilor 
legitime ale țării consistă în realizarea completă a 
acestei dorinți.” 

D e  a s e m e n e a ,  s e  t r i m i t  M i s i u n i 
Diplomatice pentru recunoaşterea dublei alegeri 
a lui Al. I. Cuza și pentru a explica conducătorilor 
Puterilor garante şi guvernelor europene felul în 
care s-a ajuns la dubla alegere ca domn în cele 
două Principate Române, a lui Alexandru Ioan 
Cuza. Cu această ocazie, mesajul solicita 
guvernelor europene și sprijinul ulterior, pentru 
păstrarea în continuare a acestor realități. S-a 
recurs la acest mijloc, al misiunilor, deoarece 
Principatele Unite, nefiind încă independente, nu 
aveau dreptul, conform uzanţelor internaţionale, 
la reprezentanţe diplomatice permanente, arată 
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istoricul Constantin C. Giurescu în lucrarea sa 
„Viaţa şi opera lui Cuza Vodă” (Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, l966).

După 24 ianuarie 1859, nici Turcia şi nici 
Austria nu au recunoscut dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza, ele având interese 
contrare. O delegaţie moldoveană, în frunte cu 
Costache Negri, şi o altă delegaţie munteană, 
condusă de I .I .  Fil ipescu, au plecat la 
Constantinopol, unde au găsit o atmosferă deloc 
prielnică. Turcia aştepta mai întâi rezultatul 
Conferinţei de la Paris, care fusese convocată 
spre a examina chestiunea dublei alegeri a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Astfel, începând din luna 
februarie şi până în iulie 1859, au fost trimişi în 
misiuni diplomatice Vasile Alecsandri, care a 
avut un rol deosebit (la Paris, Londra, Torino), 
Ludovic Steege (la Berlin şi Viena), Ştefan 
Golescu (la Berlin şi Paris), principele Obolenski 
(la Sankt Petersburg). (Istoria României în date, 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003). 

 Puterile care au sprijinit în mod hotărât, de 
la început, dubla alegere au fost Franţa, Rusia şi 
Sardinia. Anglia, dorind să sprijine Turcia, a 
adoptat la început o atitudine de rezervă, care se 
va modifica ulterior – în urma misiunii lui Vasile 
Alecsandri şi a stăruinţelor Franţei şi Rusiei în 
sens favorabil. Vasile Alecsandri, cunoscător al 
uzanţelor diplomatice, având şi calitatea oficială 
de ministru de Externe al Moldovei, a fost bine 
primit pretutindeni. La Paris, el l-a întâlnit de 
două ori pe împăratul Napoleon al III-lea şi, de 
asemenea, pe ministrul de Externe al acestuia, 
Walewski. (Constantin C. Giurescu, „Viaţa şi 
opera lui Cuza Vodă”).

 La prima întâlnire, Vasile Alecsandri a fost 
primit cu amabilitate de către împăratul Napoleon 
al III-lea, la 25 februarie 1859, care a felicitat cu 
acest prilej pe români „pentru înțeleapta cale pe 
care au apucat” și l-a asigurat pe diplomatul 
român de „tot sprijinul și bunăvoința” lui. Apoi, 
după ce a citit scrisoarea domnitorului român, 
împăratul a făcut următoarea afirmație 
semnificativă: „Simt o mare simpatie pentru 
naţiunea română şi pentru domnitorul Cuza şi văd 
cu mulţumire că nu m-am înşelat când am judecat 
cauza Principatelor demnă de sprijinul Franţei. 
Actul patriotic ce aţi desăvârşit de curând prin 
înălţarea unui singur om pe ambele tronuri, al 
Moldovei şi al Valahiei, tactul politic ce aţi probat 
săvârşindu-l, îmi dau încredere că meritaţi 
viitorul la care aspiraţi. Nu-mi rămâne decât să vă 

felicit şi să vă asigur că ajutorul Franţei și 
simpatiile mele nu vor lipsi pe calea înţeleaptă ce 
aţi apucat” (Istoria Unirii românilor de Stelian 
Neagoe, Editura Diogene, Bucureşti, 1993).

 Sprijinul promis s-a concretizat imediat în 
10.000 de arme, 2 baterii de tunuri și posibilitatea 
ca ofițerii români să studiezela Paris, la Saint Cyr 
și Metz. Totodată, el a hotărât înființarea unei 
agenții diplomatice a Principatelor Unite la Paris. 
Prințul Napoleon, îi vorbea lui Alecsandri cu 
mare simpatie despre măreața realizare a 
românilor și-i spunea: „Îmi place de a vă ști 
animați cu asemenea simțire, căci e cu putință ca 
Italia să aibă nevoie de concursul dvs. în viitor. 
Pentru a merita de a fi liber, un popor trebuie să fie 
gata la mari sacrificări”.

 Ambasadorul român V. Alecsandri a fost 
primit la Torino „extrem de bine”, cum spune el 
însuși, de către înaltele personalități italiene, 
regele Vittorio Emmanuel al II-lea și de primul 
ministru Cavour. „O primire excelentă”, se 
precizează. Într-o scrisoare pe care i-a trimis-o lui 
Cuza, la 21 martie/2 aprilie 1859, Alecsandri 
arăta că a găsit pretutindeni, în cercurile italiene, 
o „profundă simpatie pentru succesul cauzei 
noastre; suntem trataţi ca fraţi.”

Vasile Alecsandri arăta într-o scrisoare 
către Alexandru Ioan Cuza, semnată la 25 
februarie 1859, următoarele: „Contele Walewski 
consideră îndoita dumneavoastră alegere ca 
realizarea cea mai legală, cea mai nesperată a 
Unirii Principatelor”- (Gândirea social-politică 
despre Unirea din 1859, culegere de documente, 
Bucureşti, 1966).

 „Dacă la Paris şi Torino Vasile Alecsandri 
avusese numai succese, lupta sa pentru a impune 
recunoaşterea dublei alegeri a lui Cuza a fost mai 
anevoioasă la Londra”, scrie istoricul Stelian 
Neagoe în lucrarea sa „Istoria Unirii românilor”. 
În capitala Angliei, Alecsandri a avut o întâlnire 
cu ministrul de externe englez Malmesbury, care 
îl prevenise că nu-l poate primi decât doar cu titlul 
de simplu particular, nu ca persoană oficială, 
guvernul său neputând recunoaşte lui Cuza titlul 
şi calitatea de principe înainte de învestitura 
Porţii. Faţă de asigurările primite că românii 
înţeleg să păstreze legăturile cu Poarta şi să se 
conformeze Convenţiei, demnitarul englez îl 
asigură, la rândul său, că va avea „sentimentele 
cele mai amicale” faţă de persoana lui Cuza şi că 
Anglia se interesează în mod particular de 
prosperitatea Principatelor Române. (Constantin 
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C. Giurescu, „Viaţa şi opera lui Cuza Vodă”).
Poetul francez Lamartine spunea că 

„deșteptarea unei nații este cel mai sublim 
spectacol pe care-l poate da omenirea” și apoi 
adaugă :  „Eu  fac  s incere  u ră r i  pen t ru 
prosperitatea și mărirea românilor, căci mi-a 
plăcut întotdeauna să-i văd pe copii pășind pe 
urmele onorabile și glorioase ale străbunilor.”

 Unirea Principatelor Române de la 1859 a 
fost un măreț act istoric, o mare realizare 
națională, un eveniment cu totul deosebit în 
istoria noastră, ce a prefigurat Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918. Clarvăzătorul, filozoful și 
poetul Mihail Eminescu, îl considera în scrierile 
sale pe Domnul Cuza ca una dintre marile 
personalităţi emblematice voievodale ale 
românilor, preţuindu-i domnia ca fiind: 
„istoriceşte, cea mai însemnată de la fanarioţi 
încoace”, care, prin „actele de suveranitate a 
adus imense foloase materiale şi morale 
statului.” Poetul profet, Mihail Eminescu, care s-
a născut, a crescut, s-a întărit în lupta demnităţii şi 
a jertfirii pentru binele poporului său, a văzut în 
Cuza pe marele Bărbat de Stat, înzestrat cu 
voinţă, răbdare, inteligenţă, curaj, fermitate, 
excelent organizator, credinţă, onoare, jertfă și 
dragoste de țară. Scuturând din temelii 
moşierimea, Cuza a ridicat, prin reforma agrară, 
nivelul de viață al celei mai truditoare pături a 
naţiunii, ţărănimea – forţa naţională cea mai 
productivă. Multiplele sale înfăptuiri și noi legi, 
elaborate și adoptate într-o perioadă scurtă de 
timp, au modernizat din temelii România, ele 
reflectând gândirea politică și idealurile înaintate 
pentru acea vreme, pe care Cuza le nutrea pentru 
țara sa. Ele au fost deosebit de valoroase pentru 
viitorul neamul românesc, așezând România 
printre națiunile cele mai avansate ale Europei. 
Numeroasele șiprofundele sale reforme se referă 
la: armată, justiţie, administraţie, economie, 
s ănă t a t e ,  î nvă ţ ămân t ,  f i nan ţ e ,  p r e să , 
împroprietărirea a 40.000 de ţărani, Constituţia 
(Statutul Organic), legea instrucţiunii publice, 
prin care învăţământul primar devenea pentru 
prima oară gratuit şi obligatoriu, organizarea 
Curţii de Conturi, propăşirea culturii, extirparea 
corupţiei, secularizarea averilor bisericeşti 
străine neamului românesc, recâştigarea 
autonomiei Bisericii Naţionale, impunerea unei 
rafinate diplomaţii în plan extern, înfiinţarea unei 
şcoli în Bucureşti pentru Românii din Macedonia 
şi Pind, intensificarea acţiunii de a înlătura 

jurisdicţia consulară etc. Alexandru Ioan Cuza a 
privilegiat neamul nostru cu înfiinţarea la Iaşi a 
primei Universităţi româneşti, în octombrie 
1860, spre slava lui şi a românilor. Ca să poată 
înfăptui reforma agrară, Cuza a trebuit să dea 
lovitura de stat în 3 Mai 1864, asmuţându-şi mai 
tare vrăjmăşia duşmanilor politici interni. 
Domnia lui Alexandru Vodă Cuza a fost scurtă, 
fiindcă duşmanii l-au împuns în coastă tot 
timpul, pentru că a făcut greşala fatală de a se 
debarasa de omul cel mai puternic, cel mai 
inteligent, cel mai folositor lui şi ţării, sfetnicul-
prieten Mihail Kogălniceanu, iar ca domnie, a 
fost lipsit de autoritatea unui adevărat suveran. 
(Petre P. Panaitescu, Istoria Românilor, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti-1990, p.292-
300). 

Alexandru Ioan Cuza este unul din 
personajele cele mai de seamă ale istoriei 
noastre. Cu toate aceste merite, a fost exilat 
trăindu-și ultimii ani în Germania. După moartea 
sa, trupul său neînsuflețit a revenit în țară pentru a 
fi înmormântat în glia patriei, la moșia sa, 
Ruginoasa.

Mihail Sadoveanu, prezintă în povestirea 
„Cuza Vodă”, din volumul „Povestiri de sară” - 
1910, descrierea acestui dureros eveniment 
făcută de un martor ocular: „S-a aflat atuncea 
prin sate că are să-l aducă pe Vodă Cuza cu 
trenul, pe la Burdujeni... Era vară, cald şi 
frumos, şi câmpiile numai o verdeaţă... Şi cum s-
a dat vestea prin sate, a început a porni norodul 
de pretutindeni, ca să iasă înaintea trenului, prin 
gări...Am umblat şi eu noaptea două poşte şi m-
am dus să-l aştept în gară la Liteni...Era atunci 
într-o Duminică, şi lume de pe lume, norod mult 
se strânsese într-o parte şi-n alta a drumului de 
fier... Şi-am aşteptat noi, am aşteptat, şi într-o 
vreme s-a arătat şi trenul, venind încet, încet, ca 
la înmormântare...Şi oamenii tăceau cât vedeam 
cu ochii în lungul liniei şi toţi stăteau cu capul 
gol. Trecea trenul şi pe urmă se luau şi ei încet în 
urma lui... Dar în gară la Liteni s-a oprit. Şi era 
Vodă aşezat în sicriu, într-un vagon deschis, 
împodobit cu cununi de flori şi cu perdele negre... 
Şi cum s-a oprit vagonul, a început a sui norodul: 
bătrâni, femei, copii, bărbaţi, toţi se suiau ca să-l 
vadă şi să-l sărute... M-am suit şi eu,-şi l-am 
văzut cât era de frumos, de voinic, şi tânăr încă... 
parcă dormea... şi parcă zâmbea, ca atunci, în 
sara ceea când a stat în faţa vornicului şi a 
zâmbit...M-a pălit aşa o jale pentru părintele 
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nostru, că am început a plânge...Şi toţi pe câţi i-a 
făcut el gospodari pe pământul ista, toţi la câţi 
făcuse dreptate şi erau acolo-toţi lăcrămau...Şi 
tot se petrecea lumea, şi-l sărutau şi i se 
închinau...Şi după aceea iar a pornit trenul 
acela, cu sicriul, printre ogoarele pline de holde, 
ogoarele oamenilor, de dânsul dăruite”. 

 Pentru Eminescu, Cuza Vodă s-a aşezat în 
Pantheonul românilor creştini ca emblemă de 
intransigenţă şi model de democraţie autoritară.

Anii ce urmează prefigurează o luptă 
energică  a  Pr incipate lor  Uni te  pent ru 
INDEPENDENȚA NAȚIONALĂ. În Balcani, 
țările din sudul Dunării, de secole sub dominație 
otomană, își doreau libertatea prin eliminarea 
jugului turcesc. Situația grea socială, politică și 
economică a popoarelor sub ocupația turcă nu 
mai putea fi suportată. Popoarele dădeau semne 
de revoltă și începuseră lupta politică pentru 
eliberare. În ajutorul lor au chemat armata Rusiei. 
Aceasta, la rândul ei, a fost sprijinită de armata 
română. Cu ajutorul românilor, s-a reușit 
înfrângerea armatelor turcești, steagul românesc, 
Tricolorul, fiind arborat pe reduta Plevna. 

Chiar înainte de aceste lupte, încrezătoare 
în puterle sale, la 9 mai 1877, România și-a 
proclamat independența. Ea a reușit să devină 
independentă după secole de dependență de 
„Poarta turcească”. De fapt, noi am fost doar 
vasali turcilor, fiind nevoiți să plătim tributul 
anual; nu am fost niciodată pașalâc turcesc, cum 
au fost statele din Balcani sau Ungaria.

 Dar, ca eliberarea să fie totală, trebuia să 
obținem și o eliberare spirituală, culturală și 
ideologică față de Constantinopol. Se voia o 
eliberare completă. Iată ce prefigura Mihail 
Kogălniceanu încă din 1882, spunând că și 
Biserica trebuie să iasă de sub obediența 
patriarhiei străine: „Eu spun că noi trebuie să 
rupem legăturile noastre de obediență patriarhală 
ce ni se cere de la Constantinopol, pentru că de 
acolo nu ne mai vine lumina și nu se poate să ne 
mai vină de acolo decât împiedicări la 
introducerea reformelor de care avem nevoie.”

I o ach im  I I I ,  p a t r i a r h u l  g r ec  d in 
Constantinopol, face ultima încercare de a-i 
menține pe români legați de Fanar, dar Sinodul 
României a răspuns cu demnitate: „Deoarece 
românii nu de la Constantinopol au luat botezul și 
creștinătatea, ci coloniștii au adus cu sine 
sămânța creștinismului în Dacia, noi pretindem 
recunoașterea neatârnării Bisericii Române față 
de Biserica Constantinopolului.”

 Această independență se realizează în 
1885, când patriarhul trebuie să recunoască 
autonomia Bisericii Ortodoxe Române, după 
încheierea tratatului de la Paris, prin care celor 
două principate li se dă independența. Biserica 
Română devine autocefală. Câte secole au trebuit 
să treacă pentru ca românii să se scuture de jugul 
întunecat al Bizanțului?” Dar, oricum, deși 
drumul a fost lung și greu, până la urma am 
învins! 

 Referitor la Unire, în ziarul „The Times” se 
specifică clar, din punct de vedere istoric, modul 
în care s-a realizat acest măreț vis și lupta 
permanentă prin propriile mijloace de-a lungul 
secolelor pentru neatârnare și făurire a unui stat 
național român: „România este un stat vechi 
înființat. În timp ce celelalte state erau sub 
stăpânire turcească absolută, Principatele 
Române își păstrează independența lor internă cu 
prețul a numeroase bătălii. Nu li s-a permis 
niciodată turcilor nici să se așeze în România, 
nici să facă comerț acolo și nici să ridice moschei. 
Celelalte state europene care fuseseră sub 
dominație turcă, și-au recâștigat libertatea lor 
numai cu ajutorul marilor puteri. Ungaria a fost 
eliberată de Austria, Grecia, Anglia și Franța, iar 
Bulgaria și Serbia de Rusia, dar România și-a 
cucerit independența cu propriile sale arme. Ea a 
salvat de asemenea și armata rusească înfrântă, 
de la un dezastru pe câmpiile de luptă bulgare și 
în special la Plevna. Ea s-a bucurat de 
independența sa timp îndelungat, menținând-o și 
asigurând-o cu prețul scump al sacrificiilor în 
bătălii.”
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     icolae Bălcescu s-a născut la 29 iunie 
1819, în București, și a murit la 29 noiembrie 
1852, la Palermo. Tatăl său, Barbu (Bărbuceanu) 
Petrescu, era de origine modestă. Moștenise de la 
părintele său, Petre, care era căpitan de seimeni, o 
mică suprafață de vie. Mama lui Barbu, Maria, 
avea ca părinte pe popa Dima zugravul, un 
adevărat artist, care, împreună cu alți meșteri, a 
pictat schitul Balamuci (jud. Ilfov). Barbu a 
luptat mult să urce pe scara socială. Obține rangul 
de pitar (probabil în 1789), apoi logofăt (diac) pe 
lângă isprăvnicat. Barbu copiase un codice 
cuprinzând fragmente din cronografe și cronici. 
Mama lui Nicolae Bălcescu avea o origine aleasă 
și o stare materială mult mai bună. Era 
strănepoata postelnicului Mihail Băbeanu, ctitor 
al bisericii Ceauș David (Icoanei) din București. 
Tatăl Zincăi, pe nume Tănase, era fiul preotului 
Necula din Bălcești (pe Topolog). Este mai întâi 
postelnicel, apoi zapciu în plasa Topologului și, 
în sfârșit, polcovnic în fostul județ al Săcuienilor 
(1779). După această dată se stabilește în 
București. Se căsătorește cu fiica lui Stoian Pavel 
și a Bălașei Băbeanu, Ecaterina. Zinca 
moștenește de la părinți o frumoasă avere. Barbu 
Petrescu și Zinca Bălcescu au avut cinci copii : 
Costache (n. 1813), Maria (n. 1817), Sevastița (n. 
1818), Nicolae (n. 1819), Barbu (n. 1824). După 
căsătorie, Zinca și-a păstrat numele de fată și pe 
soțul ei îl numea Barbu pitarul sau chiar Barbu 
Bălcescu. iar copiii și-au luat numele de la mamă. 
După căsătorie, Barbu devine vameș în județul 
Dolj (1820), dar în împrejurările critice ale anului 
1821 nu poate strânge sumele legiuite și e nevoit 
să fugă peste munți împreună cu soția și copiii. 
Acest fapt îi crează mari probleme financiare. La 
moartea lui (1825), Zinca trebuie să depună mari 
eforturi materiale pentru a salva situația și se 
ocupă direct de educația fiilor săi.

Copilăria și tinerețea lui Nicolae Bălcescu au 
cunoscut un cadru revoluționar, marcat de anii 

1821 și 1848. La 7 ani, Nicolae Bălcescu învăța 
carte grecească de la un arhimandrit grec, ce îi 
preda lecții acasă. Primii cinci ani a învățat astfel 
în cadrul familial, sub directa supraveghere a 
Zincăi Bălcescu. La 13 ani, Bălcescu începe 
instruirea organizată, devenind elev al Colegiului 
Sfântul Sava (1832), unde se manifestă în chip 
strălucit, obținând în cei trei ani de studii rezultate 
excelente. Reușește astfel să încheie cu succes 
cursurile (vara anului 1835). De atunci încetează 
învățătura în cadru organizat, dar, ca autodidact, 
își perfecționează necontenit cunoștințele. 
Cunoaște bine limbile latină, greacă, franceză, 
germană, engleză. Își întregește cunoștințele în 
domeniul filozofiei cu profesorul Eftimie Murgu. 
Nicolae Bălcescu ajunge astfel unul dintre cei 
mai învățați intelectuali ai Munteniei.

 Moartea timpurie a tatălui său, încercările 
Zincăi Bălcescu de a recupera averea risipită, îl 
aduc pe Nicolae Bălcescu într-o situație materială 
precară. Din acest motiv, el trebuie să reînceapă 
studiile și să ceară angajarea sa în cadrul oștirii 
Țării Românești (13 iunie 1838). Este repartizat 
la Escadronul III cavalerie (8 iulie 1838) cu 
gradul de iuncăr. În noua calitate, Nicolae 
Bălcescu s-a preocupat de instruirea militară, dar 
mai ales de pătrunderea ideilor înnoitoare ale 
epocii în rândul oștirii.

 Domnitorul Alexandru Ghica a inspectat 
regimentul 3 infanterie și arătându-se mulțumit 
de pregătirea soldaților a decis înființarea unei 
școli destinate ostașilor (prima de acest fel) în 
clădirea cazărmii de la Dudești (august 1838). 
Nicolae Bălcescu a devenit profesor la această 
școală, menită să-i învețe carte pe soldați în 
timpul satisfacerii stagiului militar. Domnitorul 
înființează apoi altă școală ostășească (1839) în 
cazarma Alexandria din Dealul Spirii, unde, 
probabil, a predat și Nicolae Bălcescu. 

 Bălcescu participă apoi la mișcarea 
condusă de D. Filipescu (1840). Mișcarea, cu 
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caracter revoluționar, supără pe domnitor. 
Membrii mișcării sunt anchetați. Bălcescu este 
trimis la arestul militar al Djurstvei (mahalaua 
Gorgani) (oct. 1840 – febr. 1841), apoi în beciul 
Agiei, unde a stat 4 luni (7 martie – 7 iulie). 
Nicolae Bălcescu este transferat la Mărgineni, 
unde este ținut mai bine de un an de zile și unde se 
îmbolnăvește. Este grațiat de Alexandru Ghica 
printr-un ofis (18 aprilie 1842).

 După eliberare, Nicolae Bălcescu pune 
bazele societății revoluționare Frăția, împreună 
cu Ion Ghica (1843). Din această perioadă începe 
prietenia cu Luxița Florescu, al treilea din cei 
zece copii ai marelui agă Iordache Florescu și al 
Anicăi Șuțu, prietenie care va dura toată viața. În 
acest an, Nicolae Bălcescu devine membru al 
Societății literare, care se va transforma (1845) în 
Asociația literară a României, el devenind 
secretarul acesteia. În anii 1843 – 1846 întreține 
relații strânse cu fruntașii revoluției din 
Principate: În Moldova, în primul rând cu 
Kogălniceanu, în Transilvania, cu Gheorghe 
Barițiu, care conducea Gazeta de Transilvania, la 
care va colabora și Bălcescu. Luptă și pentru 
Propășirea de la Iași, care nu va rezista mult, deși 
era publicație comună a românilor din Moldova 
ș i  Munten ia .  Împreună  cu  p ro feso ru l 
transilvănean August Treboniu Laurian, pune 
bazele publicației Magazin istoric pentru Dacia  
(1845). Urmărit de autorități, pleacă peste hotare 
(1846). Trece prin Budapesta și Viena (unde îi 
întâlnește pe Vasile Alecsandri și pe frații 
Eudoxiu și Alexandru Hurmuzaki), apoi la Paris. 
În capitala Franței, Nicolae Bălcescu își continuă 
cercetările sale în domeniul istoriei. El devine 
secretarul Societății Studenților Români. Îl 
întâlnim la Palermo (1martie 1847), unde stă 
câteva săptămâni cu Vasile Alecsandri și Elena 
Negri. Bălcescu merge la Neapole unde 
cercetează biblioteca muzeului Bourbon și la 
Roma, la biblioteca Vaticanului, la Florența și 
Genova, la arhive. Se reîntoarce în Franța, unde 
cercetează bibliotecile pariziene. În scurt timp, se 
află pe baricadele revoluției care l-a detronat pe 
regele Ludovic Filip (februarie 1848).

 Nicolae Bălcescu se reîntoarce în țară, 
unde participă la întocmirea programului 
revoluționar de la Blaj (mai 1848) și la Islaz 
(iunie 1848). Face parte din primul guvern 
provizoriu condus de mitropolitul Neofit, ca 
secretar. Din al doilea guvern provizoriu însă, nu, 
deoarece e trimis în misiune diplomatică la 

Constantinopol. După înăbușirea revoluției la 
Bucureșt i ,  Nicolae Bălcescu merge în 
Transilvania, pentru a mijloci împăcarea dintre 
Avram Iancu și Kossuth Lajos. După organizarea 
unui comitet al emigrației române, strădaniile 
sale de la Paris (1849 – 1850) sunt susținute prin 
plecarea sa la Londra (1 ianuarie 1850), unde se 
întâlnește cu Palmerston. 

Întors la Paris, situația bolii se agravează. La 
sfârșitul lunii aprilie 1852,  împreună cu sora sa 
Sevastița Bălcescu, pleacă la Constantinopol. Se 
întoarce la Neapole și apoi la Palermo. O 
mențiune specială trebuie făcută în legătură cu 
prietenia lui Nicolae Bălcescu cu marele 
revoluționar și om politic al Italiei, Giuseppe 
Garibaldi. În Palermo, singur, părăsit, după ce-și 
manifestase dorința de a-și revedea prietenii și de 
a se întoarce în țară, moare la hotelul Trinacria. 
Este îngropat la cimitirul Capucinilor, după unele 
păreri în groapa comună a săracilor.

 La Nicolae Bălcescu, mai mult decât la 
alte personalități, activitatea practică e strâns 
legată de cea teoretică, scrierile sale au conținut 
istoric, economic, filozofic sau militar. Nicolae 
Bălcescu era un cercetător militant. Atât 
articolele și studiile din periodice și culegeri cât și 
lucrările de mai mare întindere și profunzime 
sunt axate pe idealurile fundamentale ale 
românilor. Concepția istorico-politică a lui 
Nicolae Bălcescu le privește într-o unitate aflată 
într-un proces de continuitate. Nicolae Bălcescu 
desprinde astfel trei etape: revoluția de la 1848, 
când luptă pentru idealul dreptății sociale, care 
consta în ștergerea privilegiilor boierești, 
desființarea clăcășiei și împroprietărirea țăranilor 
cu pământ, a doua etapă, revoluția pentru unitatea 
națională și a treia, revoluția pentru independența 
de stat. Nicolae Bălcescu n-a apucat să vadă și 
celelalte două idealuri românești înfăptuite.

 Opera sa izvorăște din trăsături morale, ca 
cele creionate de biograful și prietenul său Ioan 
Voinescu II (Nicolae Bălcescu era înzestrat de 
natură cu inteligență întinsă, imaginație bogată și 
memorie rară) și Ion Ghica (Nicolae Bălcescu 
avea o mare dorință de a învăța, era inteligent, 
ardent și entuziast, avea predilecție pentru 
istorie).

 Opera o putem împărți în două părți: 
lucră r i l e  publ ica te  în  an i i  1844-1847 
(anterevoluționare) și cele din anii 1848-1852 
(postrevoluționare). Din cele anterevoluționare 
amintim: Puterea armată și arta militară de la 
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întemeierea principatului Valahiei până acum; 
Cuvânt preliminariu despre izvoarele Istoriei 
României; Românii și fanarioții; Ioan Tăutul, 
mare logofăt al Moldaviei; Spătarul Ioan 
C a n t a c u z i n o ;  P o s t e l n i c u l  C o n s t a n t i n 
Cantacuzino; Puterea armată și arta militară la 
moldoveni în timpul mărirei lor; Despre starea 
soțială a muncitorilor plugari în Principatele 
Române în deosebite timpuri; Filosofie soțială; 
Cuvântare ținută la Societatea Studenților 
Români din Paris; Logofătul Miron Costin, 
istoricul Moldaviei; Campania românilor în 
contra turcilor de la anul 1595; Buletin despre 
portretele principilor Țării Românești și al 
Moldaviei ce se află în Cabinetul de stampe de la 
Biblioteca regală din Paris. Din perioada 
postrevoluț ionară  amint im:  Drepturi le 
Românilor către Înalta Poartă; Lucrări colective 
și acte oficiale din timpul Revoluției de la 1848; 
Despre împroprietărirea țăranilor; Mémoire 
relat i f  a  l ' in tervent ion russe  dans les 
Principautés Moldo-Valaques; Question 
économique des Principautés Danubiennes; 
Manifest către poporul român; Precuvântare la 
„Cântarea României”; Mersul revoluției în 
Istoria Românilor; Mișcarea românilor din 
Ardeal la 1848; Răzvan Vodă; Manualul bunului 
român; Reforma soțială la români; Istoria 
Românilor supt Mihai Voievod Viteazul.

 Nicolae Bălcescu este unul dintre 
întemeietorii istoriografiei naționale moderne, 
influențat de istorici romantici, mai ales de Jules 
Michelet și C. Cantù. Prin operele sale, el nu 
realizează numai o lărgire și o aprofundare a 
orizontului de studiu, care înglobează de aici 
înainte istoria instituțiilor sociale, economice și 
politice, ci și o sinteză viabilă a științei cu 
sensibilitatea artistică, ceea ce face să fie 
revendicat în egală măsură și de istoria literară. 

 Istoric prin vocație ca și prin solicitările 
epocii, Nicolae Bălcescu este, alături de Mihail 
Kogălniceanu, de a cărui Histoire de la Valachie a 
fost de altfel puternic impresionat, unul dintre 
reformatorii acestei discipline la noi. Chiar prima 
sa lucrare, Puterea armată (1844), izvorăște din 
dubla intenție de a aborda un fenomen până 
atunci puțin studiat sistematic și de a oferi 
exemplul unei noi metodologii istorice. 
Abandonând hotărât și programatic istoria 
dinastică de tip cronicăresc (deși utilizează toată 
materia pe care i-o pun la dispoziție cronicile și se 
numără printre primii lor editori), Nicolae 

Bălcescu așează în primul plan al cercetării 
istoria instituțiilor sociale și face din popor 
principalul ei protagonist. Această modificare 
fundamentală de optică este pivotul în jurul 
căruia se organizează toate inovațiile sale în 
materie de istoriografie. Nicolae Bălcescu se 
eliberează de obsesia evenimentului, deși 
continuă să fie foarte scrupulos în stabilirea 
faptelor și caută să descifreze prin transparența 
lui liniile fenomenului istoric, cauzalitatea și 
interacțiunea forțelor ce se înfruntă în societatea 
umană, ambiționează, în cele din urmă, să 
stabilească o legitate, deci o filosofie.

 Influențat de istoricii romantici ai 
Restaurației franceze, ca și de italianul C. Cantù, 
el nu preia pur și simplu concluziile generale ale 
acestora, ci le adaptează realităților românești, 
căutând în ele nu numai explicații ale trecutului, 
ci și orientări pentru viitor. Căci istoria lui 
Nicolae Bălcescu este prin excelență una legată 
de prezent și de scopurile lui. E un fapt dovedit, în 
primul rând, de alegerea subiectelor pentru 
studiile sale principale: istoria instituțiilor 
militare (Puterea armată), în regenerarea cărora 
Bălcescu vedea una din căile pe care românii își 
vor putea ocupa locul cuvenit în familia 
popoarelor europene; istoria proprietății rurale 
(Despre starea soțială a muncitorilor plugari în 
Principatele Române în deosebite timpuri; 
Question économique des Principautés 
Dannubiennes, 1850), prin a cărei reformare 
spera să se deschidă drumul spre o organizare 
socială și politică echitabilă; istoria fenomenului 
revoluționar (Mersul revoluției în Istoria 
Românilor), ce urma să explice evenimentele de 
la 1848 și să descifreze perspectivele și țelurile 
luptelor viitoare; istoria lui Mihai Viteazul, 
domnul devenit emblemă a năzuinței de unitate 
națională și totodată pildă a unei erori tragice – 
legarea țăranului de glie. În toate aceste studii, 
Nicolae Bălcescu urmărește cu claritate liniile 
fundamentale ale fenomenelor, documentându-
se din surse variate, examinate critic (în primul 
tom al Magazinului istoric pentru Dacia a 
publicat și un Cuvânt preliminariu despre 
izvoarele Istoriei Românilor, 1845) și stabilește 
câteva din coordonatele de bază ale propriei 
filosofii a istoriei. Esența acesteiea s-ar putea 
defini prin conceptul de „misie” istorică a 
poporului, care desemnează cauza finală 
(perfecțiunea) spre care îndrumă o lege evolutivă 
ideală, dar presupune și liberul arbitru, deci 
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posibilitatea opțiunii, a erorii, a deviației, 
imixtiunea măcar temporară a întâmplătorului 
considerat un accident al necesității. În acest 
sens, chiar atunci când un ciclu de evenimente se 
încheie printr-o înfrângere (lupta pentru libertate 
și unitate a lui Mihai Viteazul sau Revoluția de la 
1848 în Țările Române), continuitatea procesului 
istoric garantează totuși permanența substratului 
adânc al evoluției spre mai bine. Dintr-un 
asemenea punct de vedere este îndreptățită nu 
numai atitudinea constatativă față de cele 
petrecute în vremuri mai mult sau mai puțin 
îndepărtate, ci și cea de valorizare, inclusiv 
aprecierea morală, care nu contravine obiectivei 
judecăți de existență, ci o situează într-o 
perspectivă ce îngemănează trecutul, prezentul și 
viitorul.

 Românii supt Mihai-Voievod Viteazul 
(postum, 1878) este, astfel, lucrarea cea mai 
valoroasă a lui Bălcescu, atât din perspectiva 
intențiilor autorului, cât și din aceea a cititorului 
contemporan, care o judecă raportând-o la 
ansamblul creației sale. Ea nu e numai opera cea 
mai amplă și mai ambițioasă, ci și cea în care 
Nicolae Bălcescu izbutește efectiv să pună cel 
mai mult din convingerile, năzuințele, pasiunea și 
arta sa scriitoricească. Aparținând în aceeași 
măsură istoriei propriu-zise și literaturii 
(Bălcescu însuși a proiectat-o inițial ca o 
„poemă” despre principele erou), ea leagă 
viziunea epică, eroică și cea românescă cu 
străduințele de obiectivitate științifică și cu 
pasiunea discursului politic. În mod evident, 
istoria lui Mihai Viteazul este o carte despre 
trecut scrisă pentru prezent și prin prisma 
prezentului. Nicolae Bălcescu încearcă să 
probeze, prin exemplul celor întâmplate în 
veacuri îndepărtate, justețea unor idei, 
sentimente și chiar proiecte de acțiune 
contemporane: libertatea și unitatea națională, 
dreptul tuturor popoarelor la o dezvoltare 
independentă și deplină, respectul față de 
valoarea individului, înțelegerea față de 
suferințele claselor oprimate și încercarea de a 
instaura o ordine socială echitabilă, necesitatea 
jertfei pentru atingerea unor scopuri supreme.

 Lucrarea cuprinde în același timp 
ilustrarea unei teorii a personalității istorice ca 
emanație a maselor și factor de traducere în 
conștiință a legii istorice. Eroul lui Bălcescu nu 
e s t e  o  pe r sona l i t a t e  i ndependen tă  de 
circumstanță, ci însăși personificarea legii 

interne a poporului român. Atâta timp cât 
acțiunile sale materializează această „misie” 
specifică (lupta pentru libertate, apărarea 
popoarelor apusene de pericolul invaziei turcești 
dându-le astfel răgazul necesar creației culturale) 
și sunt călăuzite de năzuința, devenită prin el 
conștientă și tradusă în act, a unității tuturor 
românilor. Mihai e, asemenea „semizeilor cântați 
de nemuritorul Omer”, invulnerabil și invincibil. 
Prea puțin om și mai mult efigie, el e lipsit de un 
destin individual și, în ciuda câtorva amănunte 
comunicate totuși de istoric, pare a nu avea nici 
strămoși, nici familie, nici viață privată. 
Personajul se umanizează în momentul în care 
traiectoria existenței sale înclină spre înfrângere, 
datorită tocmai nerecunoașterii „misiei” în 
împrejurări fundamentale, cum ar fi aceea a 
legării țăranului de glie sau a statornicirii 
relațiilor cu nobilimea maghiară transilvană, prin 
nesocotirea dorinței de libertate a iobagilor 
români. Momentul-cheie al acestui reviriment 
este scena contemplării capului lui Andrei Batori, 
când cuvintele premonitorii ale Doamnei Stanca 
și lacrimile voievodului anticipează parcă 
tragicul său destin.

 Figura lui Mihai Viteazul împrumută 
uneori trăsături de erou legendar: în scena 
confruntării cu gâdea sau în cele, numeroase, de 
luptă, când domnitorul, pentru a-și îmbărbăta 
prin exemplul personal ostașii, comite acte de 
cutezanță uneori aproape nebunească; de fapt, în 
toate aceste scene, Mihai se confruntă cu 
moartea, neputincioasă ea însăși atâta vreme cât 
eroul nu și-a împlinit încă menirea. Abia în 
ultimul an al furtunoasei domnii, atunci când, 
prin eroarea tragică, el și-a pierdut rolul de 
exponent al poporului și siguranța conștiinței de 
erou predestinat. Mihai începe să șovăie, se 
tulbură, se pleacă omeneștilor greșeli, se lasă 
înșelat de ipocrite protestări de credință și nu 
vede trădarea nici când se află în imediata sa 
apropiere. Chipul voievodului se îndepărtează 
treptat de sfera epicului eroic pentru a se apropia 
de aceea a romanescului, căreia îi aparținuseră de 
la început personaje ca Sinan Pașa, sultanul 
Murad, împăratul Rudolf, și, mai ales, veșnic 
nestatornicul Sigismund Bathori. În înfățișarea 
lor, Nicolae Bălcescu apelează chiar și la tehnica 
portretului balzacian, personajele definindu-se, 
înainte de a acționa, prin ambianța în care se 
mișcă și prin obiectele care le înconjoară. Lipsite 
de suportul unei chemări providențiale (prin care 
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Bălcescu înțelege nu numai voința divină, ci și 
legea iminentă a istoriei unui popor), ele își joacă 
propriul rol de „pioni”, personaje ezitante și 
stângace, crude și nestatornice, influențabile și 
vanitoase. Principalul rău pe care-l comit tocmai 
acestui fapt se datorează: exprimând slăbiciunile 
omului de rând, ele ocupă locul în care ar fi trebuit 
să se afle personalități ieșite din comun. Și, în 
ciuda faptului că intuiește condiționarea lor 
obiectivă, temperamentală, de mediu și istorică, 
Nicolae Bălcescu nu se poate totuși împiedica să 
le judece cu criteriile idealului său neîmplinit. E 
punctul în care viziunea scriitoricească se 
convertește din nou în dezbatere istorică și 
pasiune politică, reușind astfel performanța de a 
da unitate de ton și de compoziție unei lucrări în 
care se amalgamează viziuni principial diferite: 
științifică și artistică, obiectivă și subiectivă. 
Stilistic, această unitate e realizată prin retorismul 
scriitorului, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul 
nefiind, din acest punct de vedere, decât un imens 
discurs adresat de Nicolae Bălcescu viitorimii. 

 Cartea e în același timp testamentul său 
politic și uman, o emoționantă pledoarie pentru 
libertate și unitate, pentru patriotism și spiritul de 
sacrificiu. Concluziile sentențioase care 
sintetizează, apeciază și explică fiecare ciclu de 
evenimente prezentat în carte, traducerea 
deliberărilor eroului în suite de interogații 
retorice, perioada echilibrată, deși adesea bogat 
arborescentă ,  denotă  în  personal i ta tea 
scriitoricească a lui Nicolae Bălcescu, o 
disciplină clasicizantă a expresiei, aplicată 
pasiunii romantice a sentimentului. Stilul 
expunerii asimilează și procedee caracteristice 
epopeii, cum ar fi epitetul ornant, devenit 
stereotip în caracterizarea eroilor principali, sau 
comparația dezvoltată, fără a da totuși impresie de 
desuetitudine, atât de mult acest fel de exprimare 
corespunde impulsului profund din care a izvorât 
lucrarea. Tehnica „basoreliefului epic”, relevată 

de Tudor Vianu în alternarea specifică a 
timpurilor verbale, contribuie nu numai la 
expresivitatea scenelor (mai ales a celor de luptă), 
ci cuprinde și o implicită valorizare a acțiunilor și 
personajelor în conformitate cu idealul patriotico-
politic al autorului.

 Ritmica maiestuoasă a frazei obținută prin 
subtila folosire a figurilor repetiției, mobilitatea 
spațiului ei interior, realizată prin savanta 
distribuție a accentelor, eufonia verbului în 
anumite pasaje, creează sugestii incantatorii ce 
sporesc și susțin un grandios patetic. Căci, la 
Nicolae Bălcescu, prin excelență, retorica nu e 
doar o artă a expresiei frumoase, ci și una a 
persuasiunii, așa cum întreaga sa lucrare nu e 
menită doar să facă cunoscut trecutul, ci să 
cucerească prezentul și să determine viitorul.

1. Berindei, Dan – „Pe urmele lui Nicolae Bălcescu”, București, Editura Sport-Turism, 1984

2. Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel –„Dicționarul scriitorilor români : A-C”, București, 

Editura Fundației Culturale Române, 1995

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

timpului”, Volumul I A-G, București, Editura Geneze, 1999
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Contribuția	protopopului	Meletie	Răuțiu	
la	strângerea	de	fonduri	pentru	ridicarea	statuii	

lui	M.	Kogălniceanu	din	București.	(II)

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	Dr.	Viorel	CÂMPEAN

     cest apel a fost expediat încă din data 
de 19 iunie 1935 de către Episcopia Ortodoxă de 
Oradea, însoțit de adresa nr. 1117/1935, semnată 
de vicarul episcopesc Andrei, în care se făcea 
cunoscut ordinul Ministerului Cultelor nr. 
70944/3702/1935, prin care se cerea adunarea de 
ofrande „...pentru ridicarea unui monument 
marelui bărbat de stat Mihail Kogălniceanu”. 
Ofrandele trebuiau înaintate până la data de 15 
iulie 1935.

Probabil că fiind perioada de vară și 
neavând unde să se adreseze, protopopul Meletie 
a întârziat destul de mult cu contactarea șefilor de 
instituții publice din Satu Mare, în bună parte 
ortodocși, întru a-i sensibiliza pentru a face 
colectă printre subalternii lor. Abia în 20 august 
1935, Răuțiu le trimitea acestora adresa nr. 244, 
prin care îi „...îndemna ca să subscrie fiecare 
după putere și bună voință...pentru sporirea 
fondului de așezământ cultural pe numele 
marelui decedat Mihail Cogălniceanu, marele 
binefăcător al românismului”.

Episcopia revenea în data de 3 octombrie 
1935, prin adresa 2451/1935, somând pe 
protopopul Răuțiu să expedieze în termen de 8 
zile sumele colectate în folosul fundației Mihail 
Kogălniceanu. Presat de episcopie, protopopul 
Răuțiu trimite din nou o adresă, nr. 287 din 30 
octombrie, șefilor de instituții din Satu Mare, din 
care aflăm că, în data de 29 octombrie 1935, cu 
ocazia Tedeumului săvârșit pentru Regina Maria, 
el a făcut din nou apel la șefii de instituții pentru a 
contribui „...spre sporirea fondului proiectat, în 
scopul înființării unei instituțiuni culturale 
vrednice de numele unuia dintre cei mai mari fii a 
României, spre cinstea întregului neam 
românesc, pentru care acest neîntrecut român a 
lucrat spornic, pentru neam și țară”.

De la începutul lunii noiembrie 1935 
provin și câteva răspunsuri ale unora din șefii 
instituțiilor publice sătmărene. Astfel, din 4 
noiembrie 1935 datează răspunsul Tribunalului 
Satu Mare, semnat de primpreședintele lui, 

Francisc Erdöș, având numărul 1750, în care îl 
informa pe Răuțiu că Ministerul Justiției a trimis 
și el o astfel de listă de subscripție și „Apel”, 
magistrații fiind obligați să achite din salariu câte 
20 de lei, iar funcționarii câte 10 lei. Suma 
rezultată a fost trimisă încă din luna iulie 
Fundației culturale Mihail Kogălniceanu prin 
intermediul Băncii Naționale. Șeful Tribunalului 
încheia că nu poate obliga personalul să 
contribuie de două ori pe aceeași listă.

Liceul „Mihail Eminescu”, prin adresa nr 
183-1935/36, semnată de directorul dr. Eugen 
Seleș, îi făcea cunoscut protopopului că deja se 
făcuse colecta printre profesorii și elevii liceului, 
iar suma colectată a fost trimisă fundației, 
rezultatul colectei publicându-se în ziarul 
„Universul”. Adresa datează din data de 16 
noiembrie 1935.

Tot din 16 noiembrie datează și răspunsul 
Chesturii Poliției Municipiului Satu Mare, nr. 
24102/1935, semnat de chestorul Gavrilă 
Păușan, prin care îl informa pe protopop că s-au 
adunat 460 de lei pentru monumentul Mihail 
Kogălniceanu. Printre donatori sunt chestorul 
Păușan cu 100 lei, Cotuna cu 50 lei, Florescu 
Gheorghe cu 40 lei, dr. Lingvay Mihai cu 40 lei, 
Michi Emeric cu 40 lei, Munteanu Simion cu 40 
lei, în total 11 persoane.

Primăria Satu Mare răspundea abia în 20 
decembrie 1935, informându-l pe protopopul 
Răuțiu că s-a strâns suma de 745 de lei de la 
funcționarii primăriei. Pe lista de subscripție 
figurează nu mai puțin de 63 de nume, iar sumele 
oferite variază de la 5 lei până la 50 lei. De 
remarcat numărul mare de funcționari maghiari 
care se află printre donatori, ceea ce ne 
demonstrează falsitatea afirmațiilor unora dintre 
istoricii actuali despre o pretinsă epurare etnică și 
r omân iza rea  i n s t i t u ț i i l o r  pub l i ce  d in 
Transilvania. Pentru viitorime, însemnăm o parte 
din aceste nume: Szatmáry Gheiza, Gacsály Paul, 
Kovách Carol, Janitzky, Iosif Bauer, Schuma 
Clara, Szabo Josif, Ioan Leitner, Makovszky O., 

A
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Adorján și alții.
Abia în 22 decembrie 1935, protopopul 

Meletie Răuțiu putea, în sfârșit, să informeze 
Episcopia Ortodoxă a Oradei despre rezultatul 
colectei întreprinse de protopopiatul Satu Mare în 
rândurile sătmărenilor. Adresa purta numărul 344 
și era trimisă episcopului ca răspuns la adresa nr. 
2603 din 18 octombrie 1935. El informa că a putut 
strânge până atunci suma de 1205 lei, pe care îi 
expediază episcopiei „pentru fondul înființării 
instituțiunii proiectate a se înălța în respectul 
memoriei  neîntrecutului  român Mihai l 
Cogălniceanu”.

Râvna părintelui Meletie pentru păstrarea 

memoriei celui care a fost „un om nou, pentru 
vremuri noi”, este încă o dovadă a atașamentului 
pentru unitatea națională a acestui preot născut în 
Moldova, trăitor în Oltenia și, către asfințitul 
vieții, în Sătmarul nostru.

Sperăm că prin rândurile noastre să putem 
aduce la lumină figura luminoasă a unuia dintre 
cei mai vrednici protopopi ortodocși ai 
Sătmarului, de numele căruia se leagă renașterea 
ortodoxiei pe aceste meleguri. La sfârșitul anului 
trecut s-au împlinit 80 de ani de la trecerea sa la 
cele veșnice. Nădăjduim ca viitorul să așeze, și la 
Satu Mare, memoria părintelui protopop Meletie 
Răuțiu, acolo unde merită.
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Un	Erou	al	zilelor	noastre	
pe	care	nu-l	vom	uita	niciodată.		
In	memoriam	dr.	GELU	NEAMŢU

Drd.	Marta	CORDEA

   e ceva timp, 
pentru noi, ziua de 1 
Martie a devenit Ziua lui 
Gelu Neamţu, căci ea ne 
aminteşte, providenţial 
şi paradoxal, Începutul 
şi Sfârşitul acestui mare 
Om şi Profesor, care a 
fost dr. Gelu Neamţu. 
Născut într-o zi de 1 
Martie, în anul 1939, la 
Mintiul-Gherlii, a ales să 
plece dintre noi tot într-o zi de 1 Martie (2017), 
lăsându-ne trişti peste măsură şi mai săraci, atât 
sufleteşte, cât şi profesional. O mare pierdere 
pentru istoriografia românească, fără îndoială, 
dar şi pentru fondul uman pe care-l deţinea acest 
OM, tot mai rar în zilele noastre. Căci cei care au 
avut privilegiul de a cunoaşte omul-Gelu 
Neamţu, nu pot să uite nici Bonomia, incrustată 
pe chip, nici sclipirea ochilor debordând de 
Inteligenţă. Nu suntem în măsură să apreciem 
adevărata valoare a acestei personalităţi de 
excepţie, noi, simpli învăţăcei, cu atât mai mult 
cu cât cuvintele pot exprima doar parţial şi 
trunchiat adevărata dimensiune a celui care a fost 
Gelu Neamţu pentru istoriografia românească, 
transilvană, în principal, dar şi pentru cei care au 
beneficiat de-a lungul timpului atât de vastele 
sale cunoştinţe, cât şi de bunătatea, generozitatea, 
bunăvoinţa, modelul demn de urmat pentru viaţa 
trăită. Un Erou al zilelor noastre, căci şi-a pus 
ştiinţa în slujba scoaterii la lumină a adevărului 
istoric, spunând lucrurilor pe nume, fără 
menajamente, chiar dacă această practică 
deranja, evident!, pe cei care voiau să mistifice 
istoria adevărată, venind cu documente şi, nu în 
ultimul rând, cu argumente, menite să dărâme 
fără echivoc falsele însăilări ale unor istorici 
dedicaţi altor interese. 

Pentru că dr. Gelu Neamţu, cercetător 
ştiinţific I la Institutul de Istorie „George Bariţiu” 
din Cluj-Napoca al Academiei Române, ne-a 
lăsat drept moştenire o operă vastă, este imperios 

necesar să amintim acele lucrări care l-au 
consacrat în domeniul cercetării ştiinţifice. 
Având în vedere proporţiile operei sale (prezent 
în peste 40 de volume, autor a  sute de studii şi 
articole de specialitate), nu putem fi, şi nici nu ne-
am propus să fim, exhaustivi. Ne vom limita la a 
aminti principalele volume avându-l ca autor 
unic pe cercetătorul Gelu Neamţu şi câteva dintre 
acele volume de documente la care a trudit în 
calitate de coautor sau coeditor, alături de alţi 
merituoşi istorici români, şi care vor rămâne 
repere de necontestat ale istoriografiei româneşti. 

Principala sferă de interes a acestui 
cercetător a constituit-o cu predilecţie Momentul 
1848, începându-şi activitatea ştiinţifică la 
Institutul de istorie clujean (în 1963), cu un studiu 
dedicat presei paşoptiste, apărute la Pesta, 
„Amicul poporului” şi „Democraţiea”, fiind 
urmat de mai amplul studiu – cenzurat în prima 
fază, potrivit „bunelor” practici din epocă, 
„Deputaţii români în Dieta de la Pesta”. Au urmat 
o serie de articole şi cărţi care au tratat acest 
subiect, la care, probabil nu întâmplător, va 
reveni în 2014, oferindu-ne o temă de cercetare 
doctorală. 

Iată doar câteva dintre volumele scrise cu 
acribie şi înalt profesionalism: Alexandru 
Roman, marele fiu al Bihorului, Oradea, Editura 
Cele Trei Crişuri, 1995; Revoluţia românilor din 
Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, Editura 
Carpatica, 1996; În America, pentru unirea 
Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca, Editura 
Dagerom Impex, 1997; Gelu Neamţu, Gheorghe 
Neamţu, Ananie Fărcaş, Fapte de arme pe frontul 
de vest, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003; 
Faţa necunoscută a Revoluţiei române de la 1848 
– 1849 din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2004; Gelu Neamţu, Ioan Bolovan, 
The Revolution of 1848 – 1849 in Transylvania. 
Contributions to the History of Mentalities and of 
the social Imaginary, Cluj-Napoca, Romanian 
Cultural Institute. Center for Transylvanian 
Studies, 2004; Procese politice de presă 
antiromâneşti în epoca dualismului austro-

D
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ungar, Cluj-Napoca, Editura Dragoş Vodă, 2004; 
Gelu Neamţu şi Viorel Faur, Iosif Roman (1829-
1908) o personalitate bihoreană mai puţin 
cunoscută, Oradea, Editura Universităţii din 
Oradea, 2004; Momente zbuciumate din lupta 
p o p o r u l u i  ro m â n  p e n t r u  re a l i z a re a 
Dacoromâniei. 1848-1918, Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2005; Gelu Neamţu şi Mircea 
Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918: mărturii ale 
participanţilor, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2005; Precursorii Memorandului, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2006; Gelu Neamţu ş� 
N�colae Cordoş, Iuliu Coroianu în vâltoarea 
vremurilor (1847-1927), Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2006; Gustav Augustini ziarist la 
„Tribuna poporului” din Arad, 1898-1900, 
Nădlac, Editura Ivan Krasko, 2007, (culegere 
texte şi studiu introductiv); Gelu Neamţu, Mircea 
Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale 
participanţilor Ioachim Crăciun. Documente la 
un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008; 
Gelu Neamţu, Vasile Tutula, Aspecte militare şi 
pagini memorialistice despre revoluţia şi 
războiul civil din Transilvania 1848-1849, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2008; Documente 
pentru viitorime privind genocidul antiromânesc 
din Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2009; Religia română în 
Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2010; George Bariţiu: gazetele şi 
procesele sale politice, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2011; Avram Iancu – mit, realitate şi 
simbol, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012. 
Dintre ediţiile de documente, menţionăm: 
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările 
Române. C. Transilvania, vol. VII, (17-26 iunie), 
introducere de Camil Mureşanu, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2005, (coautor); Documente 
pr iv ind  revo lu ţ ia  de  la  1848-1849  în 
Transilvania, vol. VIII, Bucureşti, Editura 
Academiei  Române,  2007,  (coedi tor ) . 
Colaborator la Bibliografia istorică a României, 
Bucureşti, 1970, la volumele George Bariţ şi 
contemporanii săi, 1975, 1976, 1981, 1993, 
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările 
Române. C. Transilvania, 1982, 1988, 1992, 
1998 ş.a.  Lucrări  coordonate/ îngri j i te: 
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările 
Române. C. Transilvania, vol. VII, (17-26 iunie), 
introducere de Camil Mureşanu, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2005, (coautor); Zeno Draia, 
Note critice privind istoriografia maghiară şi 

română, Text îngrijit, note şi introducere de Gelu 
Neamţu, Ed. Argonaut, 2006; Biografii 
paşoptiste, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
2006, 2009, 2011 (coautor şi coordonator). 
Încheiem această incompletă listă a lucrărilor 
semnate de cercetătorul Gelu Neamţu cu cartea 
care se leagă de amintirea bunicului său, care a 
emigrat în Cleveland, Ohio, Ciobani români în 
Montana, Statele Unite, 1907-1913, Editura 
Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş 
Vodă”, Cluj-Napoca, 2002. Amintim aici că Gelu 
Neamţu s-a specializat şi în SUA, în anul 1980.

Menţionăm că, în 1978, a obţinut Premiul 
Naţional „Nicolae Iorga” al Academiei Române, 
fiind conştienţi că activitatea sa n-a fost pe deplin 
răsplătită. Tot ca o „răsplată” a faptului că a ars pe 
altarul ştiinţei, dedicându-şi viaţa, alături de cea 
trăită în sânul familiei dragi, formată din 
frumoasa sa soţie, doamna Sisi şi cei patru 
talentaţi copii, Gloria, Gelu, Alina şi Agatha, la 
împlinirea vârstei de 75 de ani, a fost elogiat aşa 

1cum se cuvine, prin două volume omagiale . 
 Ar mai fi multe de scris, despre frumoasa 

familie în care s-a născut, părinţi şi bunici,  
speciali deopotrivă, despre refugiul din 1940, 
despre faptul că a studiat la Cluj având profesori 
iluştri, apoi colegi de vază, recunoscuţi pe plan 
naţional, despre activitatea sa de conducător de 
doctorat, începând cu anul 2003, despre atenţia 
acordată situaţiei românilor din judeţele Covasna 
şi Harghita, despre înaltul său simţ civic, despre 
faptul că a strâns în juru-i mult respect din partea 
colegilor, nefiind, poate, întâmplător nici faptul 
că reputatul dr. Dumitru Suciu i-a preluat pe 
„orfanii” săi doctoranzi etc. 

Pentru că spaţiul este limitat şi pentru că 
avem certitudinea că alţii, înaintea noastră, au 
creionat mai cu talent personalitatea acestui Om 
şi cercetător drag nouă, îndăguiţi-ne să spicuim 
din cuprinsul celor două volume care i-au fost 
dedicate, precum şi din textul Necrologului 
redactat de cercetătorii Ioan Lăcătuşu ş� Vasile 

2Lechinţan, la trecerea sa la cele veşnice .
Iată câteva pasaje menite să exprime 

adevărata dimensiune ştiinţifică a cercetătorului 
şi omului, Gelu Neamţu:

„Experienţele dramatice ale copilăriei şi 
modelul eroic al tatălui i-au format şi forjat 
caracterul. Istoria trăită pe viu, bejenia 
ardelenilor şi a basarabenilor – izgoniţi din 
propria ţară cu hotare ciuntite, pentru vina de a fi 
fost români – i-au marcat pentru totdeauna 
destinul. Aidoma patronului Institutului nostru, 
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George Bariţiu, şi Gelu Neamţu a afirmat şi a 
documentat în întreaga sa operă preponderenţa 
factorului naţional în Transilvania, din epoca 
modernă încoace, până în zilele din urmă. Este 
acel adevăr istoric simplu şi fundamental, 
conform căruia: Dacă naţiune română nu e, 

3nimic nu e” .
„Dincolo de reconstituirea evenimentelor 

şi a programelor politice elaborate în timpul 
Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, a 
activităţii personalităţilor care au marcat acei 
ani, în lucrările sale, istoricul GELU NEAMŢU a 
abordat probleme de imaginar poli t ic, 
comportament revoluţionar, imagologie, mituri 
politice, simboluri naţionale, comportamente 

4demografice etc. […] .
„A optat şi a rămas credincios tematicii 

largi şi dense, de cea mai mare însemnătate, a 
Revoluţiei de la 1848 din Transilvania, mergând 
pe linia deschisă de către George Bariţiu şi 
continuată de Silviu Dragomir, Ştefan Pascu, 
Camil Mureşan ş.a.”[…]„Menţinând spiritul de 
obiectivitate, Gelu Neamţu pune în pagină datele 
persecuţiilor şi abuzurilor asupra unor preoţi 
ortodocşi din Transilvania în vara anului 1848. 
Dar abuzurile nu fac distincţie între cele două 
confesiuni, ceea ce documentează convingător în 
materialul privitor la martiriul Bisericii Greco-

5catolice pe parcursul revoluţiei din 1848-1849” . 
„Alături de alţi distinşi istorici şi oameni 

de cultură clujeni şi din principalele centre 
culturale ale ţării, şi-a exprimat cu fermitate 
poziţia în probleme de stringentă actualitate, 
care vizau adevărul istoric, dreptatea şi 
demnitatea românească, fie privind unele 
monumente istorice (militând, de exemplu, 
pentru repunerea plăcii cu textul lui Nicolae 
Iorga pe statuia lui Matei Corvin), fie 
împotrivindu-se proiectului de lege privind 
restituirea arhivelor confesionale, care ar fi dus 
la o veritabilă distrugere a patrimoniului 
arhivistic naţional. S-a numărat printre 
semnatarii propunerii asociaţiilor „Andrei 
Şaguna” din Sfântu-Gheorghe şi Constanţa de 
sanctificare a marelui mitropolit ortodox Andrei 
Şaguna, cunoscându-i şi apreciindu-i rolul 
pozitiv important jucat în Revoluţia Română de la 
1848-1849 şi întreaga activitate a marelui ierarh 

6pentru propăşirea Naţiunii Române” . 
„Iar acum aş vrea să subliniez calitatea 

primordială a domnului Gelu Neamţu: aceea de 
om al cetăţii. Obiectivitatea dumnealui este 
proverbială, iar apelul permanent la documentul 

doveditor de afirmaţii, aşijderea. […] Alături de 
probitatea izvorâtă din pasiunea cu care o viaţă a 
ştiut să întreţină focul dragostei de istoriografie, 
emblematică pentru domnul profesor Neamţu 
este modestia. O altă faţetă a personalităţii 

7domniei sale o reprezintă bucuria de a dărui” .
„Conştient de misiunea unui istoric, 

pasionatul cercetător Gelu Neamţu declara: «Am 
evitat orice clişee şi modele. Nu sunt tributar nici 
unei ideologii». Pornind de la acest principiu, a 
combătut şi combate cu tenacitate şi rigoare 
ştiinţifică deformările şi falsificarea istoriei 
impuse de Mihail Roller şi a urmaşilor săi de 

8astăzi” .
„O altă latură şi trăsătură caracteristică, 

proprie scrisului istoric al cercetătorului şi 
publicistului clujean – care îl va deosebi de o 
bună parte a colegilor săi de breaslă, atât înainte, 
cât şi după 1989, constă în aceea că, pe de o 
parte, n-a încetat, în nicio împrejurare, să 
dezvăluie adâncile nedreptăţi suportate de 
românii transilvăneni din partea revoluţiei 
ungare în anii 1848-1849, iar pe de alta, să 
combată cu tărie încercările politicienior şi 
istoricilor maghiari, deopotrivă din trecut şi din 
present, de a escamota fapte neplăcute lor, dar 
binecunoscute, prin falsificarea adevărului 

9istoric” .
„De ce consideră istoricul Gelu Neamţu 

că în 1849 au fost puse «lanţuri pentru românii 
t r a n s i l v ă n e n i » ?  Ş i  c u m  m a g n i f i c  l e 
argumentează, ar trebui să ştie toţi românii! Şi ar 
trebui să ştie inclusiv şi euro-parlamentarii 

10noştri” .
„De o viaţă, G. Neamţu se conduce în 

activitatea sa după crezul lui G. Bariţiu, patronul 
Institutului de istorie Cluj: «Istoria noastră 
trebuie să ne spună adevărul întreg, întru toată 
golătatea, şi dacă vreţi, splendoarea sa, fără ca 
istoricul să întrebe dacă acel adevăr place cuiva 
sau nu, dacă îl luminează sau îl arde. [...]» 
Istoricul cluejan n-a abdicat de la aceste cerinţe 

11nici după 1989” .
„ O p t i m i s m u l  s o l a r,  c re z u l  s ă u 

profesional, pasiunea muncii de cercetare, 
experienţa cumulată în ani care produce cu 
fiecare zi în plus valoare adăugată, toate acestea 
exprimă plenar triumful ideii asupra materiei. 
Meseria de istoric este pentru Gelu Neamţu un 
mod de viaţă autentic, cu care se identifică. 
Bucuria muncii neîntrerupte nu urmăreşte 
rezultatele, dar acestea i-au încununat din plin 

12nobila muncă” .
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„Problema cărţilor scrise de Gelu 
Neamţu este că sunt vii, aducându-ne sub ochi o 
istorie «aşa cum a fost», nu cum ne-ar fi convenit 
nouă sau altora să fie, sculându-ne moşii din 
morminte şi înfăţişându-i privirilor noastre, 
silindu-ne să nu le uităm povestea, să nu ne 
lepădăm istoria şi, mai cu seamă, să nu prăpădim 
averea moştenită. (Avram Iancu – mit, realitate, 
simbol, 2012). Aşa încât, Gelu Neamţu nu este 
defel istoricul din turnul de fildeş, chiar dacă stă 
departe de slava pământească şi de mărirea ce i 

13s-ar fi cuvenit” .
 Nu putem să încheiem acest modest 
articol omagial, fără a mai aminti, încă o dată,  
volumele semnate de Gelu Neamţu, care am vrea 
şi recomandăm să devină lectura obligatorie a 
oricărui om doritor să cunoască şi, mai ales, să 
aprofundeze istoria noastră naţională, căci ele 
mărturisesc cu sinceritate maximă, bine 
documentat şi cu un penel demn, nu numai de un 
istoric consacrat, ci şi de un scriitor autentic, 
extrem de talentat, adevărata complinire a 
neamului românesc: Faţa necunoscută a 
revoluţiei române de la 1848-1849 din 
Transilvania ,  Procese politice de presă 
antiromâneşti din epoca dualismului austro-
ungar. 1868-1890 ş� Avram Iancu - mit, realitate, 
simbol. 

Pe 1 Martie 2019 ar fi împlinit 80 de ani şi 
tot atunci se împlinesc şi doi ani de la trecerea sa 
în eternitate. Fie ca Dumnezeu să-l poarte pe 
Aripile Sale, să îl ţină aproape de Împărăţia Sa, iar 
nouă să ne aline dorul, ţinându-l mereu viu în 

inimile noastre, prin cărţile pe care ni le-a lăsat 
drept moştenire şi prin amintirile dragi, care nu 
vor pieri niciodată!  

*Fotografii preluate din vol. Corneliu 
Mezea, dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la Şişeşti” 
1852-1922. Viaţa şi faptele lui, Ediţie aniversară, 
Colecţia Portrete şi Medalioane, Nr. 13, Ediţie 
îngrijită de Vasile Iuga de Sălişte, Cluj-Napoca, 
2018, respectiv, Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, 
In memoriam. Istoricul Gelu Neamţu (1939 - 
2017), Necrolog, www.condeiulardelean.ro, Nr. 
364_10 - 23 martie 2017

1. Biografii paşoptiste (4), Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamţu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Volum de studii 
coordonat de Ela Cosma, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014; Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 
de ani, coordonatorul volumului Ioan Lăcătuşu, ediţie îngrijită de Vasile Lechinţan şi Vasile Şt. Tutula, Editura 
„Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Sfântu-Gheorghe, 2014. 
2. Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, In memoriam. Istoricul Gelu Neamţu (1939 - 2017), Necrolog, 
www.condeiulardelean.ro, Nr. 364_10 - 23 martie 2017. 
.3 Ela Cosma, dr., Istoricul Gelu Neamţu – Biografia operei, în vol. Biografii paşoptiste (4), p. 9. 
4. Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, art. cit.
5. Ioan Silviu Nistor, prof. univ. dr. emerit,  Dr. Gelu Neamţu – istoric al Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în 
Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, pp. 78, 83. 
6. Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, art. cit.
7. Viorel Câmpean, dr., Bucuria de a cunoaşte un om, în Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 de 
ani, p. 90. 
8. Ana Hancu, dr., La ceas aniversar..., în Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, pp. 91-92.
9. Alexandru Matei, dr., Un nume de referinţă în istoriografia revoluţiei paşoptiste româneşti din Transilvania, ..., în 
Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, p. 99. 
10. Constantin Moşincat, col. (r) dr., Onor ostăşesc! Domnului prof. univ. dr. Gelu Neamţu, în Profesioniştii noştri (11), 
Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, p. 100. 
11. Lelia Nicolescu, prof., Un istoric în cetate, în Profesioniştii noştri (11), Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, p. 105. 
12. Ela Cosma, dr., stud. cit., p. 10.
13. Ibidem, p. 16.

Pios, etern omagiu,
domnule profesor GELU NEAMŢU!

Note
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Informații	noi	despre	dr.	Eugen	Seleș

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

  n perioada 1920-
1940, dr. Eugen Seleş este 
profesor şi director la 
Liceul Mihail Eminescu 
din Satu Mare. La acest 
liceu a patronat apariţia 
revistelor şcolare Micul 
mathematician şi revista 
în limba franceză Nos 
E s s a i s  ( Î n c e rc ă r i l e 
noastre). Ca director, a 
publicat anuarele liceului 
în perioada 1920-1938 şi 
a desfăşurat o bogată activitate publicistică în 
revistele: Ţara de Sus, Afirmarea, România de 
nord, Ogorul sătmărean. Din 1924 a fost 
preşedintele Despărţământului ASTRA din Satu 
Mare. Tot de numele lui se leagă înfiinţarea 
Cinematografului Astra. A luat parte şi la 
înfiinţarea, la 24 ianuarie 1924, a Reuniunii 
române de cântări şi muzică „Vasile Lucaciu”. 
Activitatea lui a fost curmată brusc de odiosul 
Dictat de la Viena din 1940, când a trebuit să 
părăsească Satu Mare, plecând la Timişoara. 

Eugen Seleş s-a căsătorit cu Valeria, 
născută Mircea, „de profesiune casnică“ şi „de 
origine etnică română“, la 15octombrie 1911. Au 
avut doi copii, Liviu, născut la 31octombrie 1917, 

1şi Lucia Viorica, născută la 20 decembrie 1921 .
În urma lecturării cărţii scrise de Ştefan 

Berci şi Rodica Berci, carte dedicată unei 
personalităţi sătmărene – Augustin Mircea - ,au 
ieşit la iveală noi informaţii referitoare la Eugen 
Seleş. Valeria, soţia lui Seleş, era sora avocatului 
dr. Augustin Mircea. Augustin Mircea a obţinut 
titlul de doctor în drept în anul 1903, la 
Budapesta. Din anul 1908, activează în cadrul 
ASTRA. În 1910 se stabileşte în localitatea 
Ardud. Face parte din Partidul Naţional Român şi 
militează pentru unirea Transilvaniei cu 
România. Apoi, după Marea Unire, Augustin 
Mircea este unul dintre liderii importanţi ai 
Comitatului Satu Mare, care s-a implicat în 

2implementarea administraţiei româneşti .
Eugen Seleş a militat pentru unire în 

anturajul episcopului Iuliu Hossu, iar după 1918 a 
desfăşurat o activitate culturală şi naţională 
in t ensă ,  o rgan izând  ş i  pa r t i c ipând  l a 
manifestaţiile anti-revizioniste din nordul ţării. A 
fost „delegat de drept” la Marea Adunare Naţională 
de  l a  Alba  Iu l i a ,  o rganismul  leg is la t iv 
reprezentativ al „tuturor românilor din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească”, cel care 
a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu 
România, la 1 decembrie 1918, fiind delegat al 
Reuniunii Sfânta Maria a femeilor greco-catolice 
române din Gherla. Pentru activitatea depusă în 
plan naţional şi cultural, dar mai ales pentru 
contribuţia adusă în ceea ce priveşte Unirea 
Transilvaniei cu România, Consiliul Judeţean Cluj, 
prin hotărârea 27278/2018, decide acordarea 
post-mortem a titlului de Cetăţean de onoare al 
Judeţului Cluj, Clujean de onoare, lui Eugen 
Seleş. De asemenea, în 8 mai 2015, la Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu Satu Mare a avut loc 
dezvelirea unei plăci comemorative închinată lui 

3Eugen Seleş .
Domnul profesor Tihomir Milin, 

directorul Colegiului Naţional Constantin 
Diaconovici Loga din Timişoara, a binevoit să ne 
furnizeze câteva fotocopii şi informaţii despre 
Eugen Seleş.

În perioada 1940-1943, Eugen Seleş a 
fost profesor la Liceul Constantin Diaconovici 
Loga din Timişoara. Statul de plată din octombrie 
1940 îl menţionează pe dr. Seleş Eugen ca 
profesor definitiv, predând limba română, cu un 
salariu de 16.536 lei. A fost coleg cu dascălii din 
generaţia de aur a acestei şcoli. Printre aceştia s-
au numărat: dr. Ioan Curea (viitor rector al 
Universităţii de Vest din Timişoara), Vasile Mioc 
(director al liceului între 1941 şi 1948, viitor 
profesor universitar), Augustin Coman (fost 
primar al Timişoarei şi profesor la Politehnică) 
etc. În anul şcolar 1942-43, Eugen Seleş 
figurează cu 34 de ani vechime în învăţământ. În 
anul 1943 se pensionează.

Eugen Seleş a decedat la 29 martie 1953 în 
Timişoara.
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Note

Tabloul de absolvire 
al promoţiei 1941.

Eugen Seleş 
este în rândul din mijloc, 

primul profesor 
din partea dreaptă

Liceul 
Constantin Diaconovici Loga 

Timişoara 
în perioada interbelică
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Anatomia	unui	fals	istoric

Ștefan	BERCI	

  ste foarte greu să pornești pe drumul unei 
investigații istorice care necesită consultarea a 
sute de documente de arhivă peste care s-a așezat 
vremea și uitarea. În mentalul colectiv al 
comunității șvabe din Ardud persista ideea că de 
întocmirea listelor și trimiterea în minele din 
Ucraina și Siberia se face vinovat Dr. Augustin 
Mircea. Pentru a înțelege și a demonta această 
teză regăsită în registrul parohial al Bisericii 
Romano-Catolice din Ardud, cunoscut ca și 
„Historia Domus”, trebuia să înțelegem în mod 
concret contextul politico-administrativ din 
Transilvania și etapele cum a fost el implementat 
de către trupele sovietice între anii 1944-1946. 
Există o ordine cronologică a evenimentelor care 
s-au petrecut atunci și schimbările politico-
admin is t ra t ive  ne  dau  exac t  imaginea 
evenimentelor care s-au întâmplat în ianuarie 
1945 la Ardud.

 Deportarea șvabilor din Ardud

 Contextul politic european
 Apariția și extinderea ideologiei național-
socialiste în cel de-al doilea război mondial a 
exercitat o influență nefastă asupra manierii de 
exprimare a minorității germane în Transilvania și 
România. Acest mod de exprimare a dus la 
radicalizarea treptată și continuă a discursului 
politic. Datorită ascensiunii Germaniei sub Hitler 
și a politicii de sprijin acordat comunităților 
germane din Europa, comunitatea germană, atât 
din România, cât și din Transilvania, și-a arătat 
loialitatea față de Berlin.

Datorită agravării situației interne și 
internationale a României în vara anului 1940, 
determinată de efectele pactului Ribbentrop-
Molotov și a victoriilor obținute de către Reich în 
vestul Europei, respectiv de cedări de teritorii în 
favoarea URSS, Bulgariei și Ungariei, Germania 
a impus României concesii de natură economică 
și politică, printre care s-a numărat „Statutul 
germanilor din România”. De ocrotirea 
Germaniei și de privilegiile de a fi german s-au 
bucurat și șvabii din Transilvania de Nord.

„Astfel, concomitent cu pronunțarea 
arbitrajului din 30 august 1940, prin care România 
era nevoită să cedeze Ungariei partea de nord a 

Transilvaniei cu o suprafață de aproximativ 
42000 km, ministrul de externe german Joachim 
von Ribbentrop a impus delegaților români și 
maghiari aflați în fosta capitală imperială 
semnarea protocoalelor referitoare la situația 
juridică a minorităților germane de pe teritoriul 
ce lor  două s ta te .  Potr iv i t  preveder i lor 
documentului semnat cu România, autoritățile 
române își asumau angajamentul: 1) de a trata 
egal în toate privințele membrii Grupui Etnic 
German; 2) de a asigura acesteia posibilitatea 
menținerii și dezvoltării caracterului ei german, 

 1potrivit deciziilor adoptate la Alba Iulia în 1918.”  
Grupul Etnic German din România va fi 

condus de către Andreas Schmidt, care a fost 
educat la Berlin în spirit nazist și care era foarte 
bine văzut de către SS. Acesta era un fanatic și era 
crescut în spiritul cultului lui Hitler. Era atât de 
îmbătat de poziția pe care o avea, încât se 
considera un mic fuhrer al populației de origine 
germană din România. Conducătorul Grupului 
Etnic German din Ungaria (inclusiv Transilvania 
de Nord) a fost ales Franz Basch. Pierderile grele 
suferite de armata germană în campaniile din 
1942-1943 și îndeosebi capitularea armatei a 6-a 
germane la Stalingrad, unde și 2 armate române au 
fost decimate complet, au determinat conducerea 
politică a Germaniei să caute modalități de 
refacere a efectivelor umane pierdute în cursul 
luptelor.

„În acest context, conducerea SS a 
preconizat încorporarea a noi contigente de etnici 
germani, principalele state vizate în acest sens 
fiind România și Ungaria. Inițial, la începutul 
lunii februarie 1943, Reichsfuhrerul SS Heinrich 
Himmler stabilise numărul etnicilor germani ce 
urmau să fie recrutați din cele două state la 
20.000-30.000 în cazul României, respectiv 

 230.000-50.000 pentru Ungaria...”
La început, atât autoritățile române, cât și 

cele ungare au avut o mare împotrivire față de 
aceste solicitări ale Germaniei. Soldații înrolați în 
SS aveau anumite privilegii, unul dintre ele fiind 
căpătarea cetățeniei germane și scăparea de rele 
tratamente în cazul armatelor din România și 
Ungaria. Li se imputa că datorită germanilor, 
românii și ungurii trebuie să fie în război. În 
documentele de arhivă din Germania se regăsește 

E
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atitudinea fermă adoptată de Hitler de a permite 
Waffen SS de a recruta etnici germani din 
România și Ungaria care încă nu au fost 
încorporați în armatele celor două țări. 

Nici Ardudul nu a scăpat de acest fenomen 
al recrutării etnicilor germani în Waffen SS. 
Având o mare comunitate șvabă; care era 
încrezatoare în potențialul Germaniei național-
socialiste, etnicii germani s-au prezentat voluntar 
la centrele de recrutare. În Ardud a luat ființă un 
partid de orientare nazistă și o parte dintre 
membrii comunității s-au înscris în SS. În Ardud 
va funcționa și o școala germană, iar documentele 
de arhivă și cele ale parohiei romano-catolice din 
Ardud scot în evidență tensiunile existente între 
maghiarii și șvabii din Ardud, care vor genera 
diferite conflicte, fiind necesară intervenția 
autorităților. Soldatii SS din Ardud, când se 
întorceau acasă în permisii, generau o seamă de 
conflicte care erau cunoscute până la cele mai 
înalte niveluri. Într-un document păstrat în arhiva 
Bisericii Romano-catolice din Ardud este foarte 
nuanțată starea de spirit existentă în 1940 aici. 
Foarte importantă este afirmația: „au păstrat 
funcționari români care nu au fugit.”

„Aproape că ne-am îmbătat de bucurie. 
Nu au staționat ostașii multă vreme aici, doar 
câteva zile. Dar aceste câteva zile au fost destule 
ca să-i primim în inimă. A urmat dictatura 
militară, dar aceasta nu este așa de înfricoșătoare 
după cum auzi cuvântul. Au fost și ei oameni și s-
au comportat omenește cu foștii inamici. Ungurul 
întotdeauna a fost cavaler, și dușmanii au putut să 
vadă aceasta. În multe cazuri au arătat și peste 
măsură acest cavalerism. Au păstrat funcționari 
români care nu au fugit, ai regimului român... Și în 
școala de stat cele două învaățătoare au predat în 
limba maghiară, doar una a predat în limba 
germană. Pentru că, în pactul de la Viena, Hitler a 
pus ca condiție liberatea șvabilor de aici. Iar cu 
aceștia ei au știut să trăiască, să facă abuz de 
acesta. Ei se simt aici ca acasă, parcă am trăi în 
Germania, și ungurul ar fi element de tolerat. Dar 
această făleală trebuie să o suportăm, pentru că 
din bunăvoința lui Hitler și Mussolini ne-am 
eliberat fără victime. Deocamdată răbdăm totul 
pentru că ne bucurăm că am devenit iarăși 

 3maghiari.”
„Etnicii germani din România, înrolați în 

Waffen SS, au luptat practic pe toate teatrele de 
operațiuni militare din cel de-al Doilea Război 
Mondial, cu precădere pe frontul de Est, ceea ce 
explică pierderile umane considerabile. În 

conformitate cu datele existente în literatura de 
specialitate, un număr situat între 8-9.000, 
respectiv 15.000 de etnici germani din România 
încorporați în Wehrmancht sau Waffen SS,  și-au 
pierdut viața în cursul luptelor sau în prizonierat. 
Ca parte integrantă a unităților Waffen SS, etnicii 
germani din România au fost implicați la rândul 
lor în crime de război și atrocități, fiind cunoscute 
îndeosebi cele comise de Divizia 1-a Blindată SS 
„Leibstandarte Adolf Hitler” la Malmedy 
(decembrie 1944) și Divizia 7-a de Munte SS 
„Prinz Eugen” în Bosnia Herțegovina (Otok, 
martie 1944), unde implicarea etnicilor germani 
proveniți din România este dovedită. La sfârșitul 
conflagrației mondiale, supraviețuitorii au intrat 
în prizonierat sovietic sau aliat, iar după 
eliberarea din captivitate, cei mai mulți s-au 
stabilit pe teritoriul Germaniei. Aproximativ 
15.000 etnici germani s-au intors în România la 
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, însă 
majoritatea celor reveniți în țară au fost 
considerați drept dezertori de autoritățile române 
instalate la putere după 23 august 1944. Ca urmare 
au fost privați de drepturi, de bunuri și chiar de 

 4libertate...”

R e a l i t ă ț i  a d m i n i s t r a t i v e  d i n 
Transilvania

După 23 august 1944, prioritatea 
guvernului Sănătescu a fost eliberarea teritoriului 
național, stabilit după Tratatul de la Trianon. 
Judeţele Satu-Mare, alături de Cluj, Someș, Sălaj, 
Bihor, Năsăud, Maramureș, Mureș, Trei Scaune, 
Ciuc și Odorhei s-au aflat sub dominația hortystă 
în urma Dictatului de la Viena din 30 August 
1940. În această zonă de țară au avut loc deportări 
și masacre în rândurile populației românești, iar 
ca și o particularitate macabră, aproape întreaga 
populație evreiască a fost dusă în lagăre de 
exterminare și omorâtă. Nici Ardudul nu a făcut 
excepție, iar persoanele vinovate de aceste acte s-
au retras în mare parte cu armata germană, în 22-
23 octombrie 1944. Documentele de arhivă ne 
arată dimensiunea ororilor petrecute și frica care 
domnea la Ardud odată cu venirea armatei române 
și rusești în localitate.

„Mișcarea șvabilor se oprește complet. 
Oameni care pe vremuri au umblat așa de 
îngâmfați, acum umblă cu „mea culpa”. Și 
oamenii le uită amărăciunile pe care le-au creat, 

 5nu reproșează. Și noi uităm...”  În schimb, în 
documentele găsite la Primăria Orașului Ardud, 
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cei care s-au întors din lagărele de exterminare 
etichetează pe unii dintre locuitorii Ardudului cu 
epitetul de „porci”, punându-le în cârcă 
deportarea.

„Totodată insistăm, ca la aceste verificări 
să trimiteți numai funcționari români, deoarece 
era fascismului s-a terminat și în această comună 
ciudată, unde șvabii au devenit unguri, criminalii 
de război se plimbă pe străzi și oameni reduși la 
minte sunt angajați ca și funcționari comunali...” 
act înregistrat la Ardud în 28 noiembrie 1945.  
Aceasta ne arată tensiunea existentă în comună și 
că cei vinovați de trimiterea lor la moarte erau încă 
în viață și puteau să fie văzuți, iar unii erau 
funcționari ai primăriei.

În Ardud exista și înainte de război o 
puternică tensiune între unguri, șvabi și români, 
unde alianțele erau făcute în funcție de interesele 
comunității șvabilor. Presa vremii relatează 
aceasta, iar Dr. Augustin Mircea s-a făcut 
portavocea românilor.

„Românii, care în coînțelegere cu o parte 
mai cumpătată și mai liniștită a șvabilor au făcut 
canditatura modestă cu 3 români, în proporția 
numerică a locuitorilor, căzând propaganda 
deșănțată și dușmănoasă a șvabilor care n-au 
văzut cuviincios să consolideze barem un român 
de consilier ordinar... Dacă aruncăm o privire 
asupra tuturor listelor de candidare din întreg 
Ardudul, vedem că nici în cele mai maghiare și 
maghiarizate orașe, ungurii născuți nu au avut 
nemodestia și obrăznicia ca să nu candideze și 
români, ba au avut chiar și bunul simț că au 
români cu mult peste proporția numerică. 
Ardudul, locuit de șvabi conduși cu nume 
maghiare, numai aici n-au admis ca să fie 

 6
reprezentați românii nici în proporție numerică.”

Este foarte important să înțelegem în 
ordine cronologică ce s-a întâmplat după 23 
august 1944 ca să putem să interpretăm corect 
evenimentele care vor culmina cu deportarea 
populației germane în 1945. În 12 septembrie 
1944, România va semna Convenția de Armistițiu 
dintre Puterile Aliate și România. Aceasta se va 
semna la Moscova, iar una dintre clauze prevedea: 

Articolul 13. „Guvernul Român se obligă 
să restabilească toate drepturile legale și 
interesele Națiunilor Unite și ale naționalităților 
lor, pe teritoriul român, așa cum existau înainte de 
război, și să le restituie proprietatea în desăvârșită 
bună stare.

Articolul 14. „Guvernul și Înaltul 
Comandament Român se obligă să colaboreze cu 

Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), la 
arestarea și judecarea persoanelor acuzate de 
crime de război.

Articolul 15. „Guvernul Român se obligă 
să dizolve imediat toate organizațiile pro-
hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul 
românesc, atât cele politice, militare sau 
paramilitare, cât și orice alte organizații care duc 
propagandă ostilă Națiunilor Unite și în special 
Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existența 

 7
unor organizații de acest fel.”  

În 10 octombrie 1944, regele va semna 
legea nr. 248 care va decreta înființarea 
Comisariatului român pentru administarea 
regiunilor eliberate ale Transilvaniei. Acesta 
trebuia să fie autoritatea guvernului român în 
teritoriile eliberate. În funcția de înalt comisar va 
fi numit Ionel Pop, membru P.N.Ț.

Comandamentul militar sovietic nu a 
permis României să-și instaureze administrația 
până în anul 1946, când se va instaura 
comunismul în România cu ajutorul Rusiei și abia 
atunci Transilvania, în mod oficial, va intra sub 
administrație românească. Monitorul Oficial nr 
247/25 octombrie publica urmatorul decret:

„Teritoriul Transilvaniei eliberate, 
constituind regiunea armatelor de operațiuni, 
intră în măsura recuceririi sub autoritatea 
Comandamentului General al Etapelor, care ia în 
subordine, pe lângă autoritățile militare, și 
stabilimentele, intreprinderile militare sau 
militarizate, aflate pe acest teritoriu. Până la 
instalarea autorităților administrative româneşti 
de către înaltul comisar pentru regiunile eliberate 
ale Transilvaniei, Comandamentul General al 
Etapelor va exercita administrarea asupra 
teritoriilor redobândite.”

Într-o anchetă făcută asupra situației 
Județului Satu Mare se arată cum domnește 
confuzia, iar orașele Satu Mare și Carei sunt grav 
afectate de război. În 12 noiembrie 1944, 
Comandamentul militar sovietic a interzis 
instalarea oficială a autorităților românești. În 
fruntea județului erau vechi elemente ale 
adminstrației maghiare. Uniunea Sovietică 
condiționa administrarea Ardealului de venirea la 
conducerea României a Frontului Național 
Democrat, format dintr-o seamă de partide care 
erau conduse de către comuniști.

A fost o stare de haos generalizat, inclusiv 
la Ardud, stare reflectată și în cronica Parohiei 
Romano-Catolice. Aceasta este perspectiva 
parohului: „Comandamentul sovietic, într-o 
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vreme  a  expu lza t  pu te rea  română  d in 
Transilvania, pentru cruzimile a ceea ce au făcut 
aici, dar pe când Groza Petru a reușit să îi facă pe ei 
să creadă că va aduce o formă de conducere 
democrată și va asigura minorităților un trai 
decent, atunci primesc Transilvania de Nord și 
începe o democrație falsă, care are un singur scop, 
să nimicească pe toți maghiarii.” (Historia 
Domus).

Datorită stării de confuzie existente în 
județ, în 13 noiembrie 1944 s-a constituit un 
comitet care să conducă județul, iar la Ardud a fost 
numit Dr. Augustin Mircea și Augustin Lang. 
Acest comitet va conduce județul până în luna mai 

 81945.  
Comandamentul sovietic făcea numirile 

în fruntea Poliției și Siguranței. În această 
perioadă a fost numit la conducerea Poliției 
Jellinek Eduard, care era și liderul Partidului 
Comunist și ca șef al Siguranței este menţionat Nil 
Stanciu. Este de remarcat un document în care este 
menționat și Dr. Augustin Mircea ca fiind arestat 
pe data de 12 februarie 1945. 

„E de remarcat totuși azi că, după 1 
februarie 1945, s-a început o epocă de și mai 
accentuate persecuții împotriva românilor și, în 
special, împotriva conducătorilor și adepților 
P.N.Ț.-ului, apoi împotriva celor care au venit de 
la autoritățile române din București... În Sătmar 
au fost arestați și se găsesc în această situație Dr. 
Augustin Mircea și Dr. Virgil Codreanu – avocat 

 9în Ardud.”  
Un alt document menționează că Dr. 

Augustin Mircea a intrat în conflict cu 
comandamentul sovietic în Ardud, când a pus prin 
batere de tobă să fie anunțat întreg Ardudul, după 
retragerea armatelor germane din Ardud, că limba 
oficială este româna, iar comandantul sovietic a 
dat voie să se vorbească și limba maghiară. 
(Historia Domus).

 Deportarea șvabilor

Una dintre marile dileme ale acestei 
probleme este: Cine i-a deportat pe șvabii 
sătmăreni?
 Întreg județul Satu Mare a fost eliberat de 
către Armata Română în 25 octombrie 1944, dar 
Uniunea Sovietică nu a permis introducerea 
administrației românești decât în 1946. Când au 
fost duși în pribegie, în 1945, șvabii erau din punct 
de vedere juridic cetățeni ai Ungariei, iar când s-
au întors, realitățile politice erau schimbate. 

Deportarea șvabilor sătmăreni, cât și ai sașilor în 
Uniunea Sovietică, în ianuarie 1945, este un act 
unilateral al Uniunii Sovietice. Conducătorii 
sovietici au reușit să deporteze popoare întregi 
datorită colaborării cu Germania nazistă. În vara 
anului 1941, după atacul asupra Uniunii 
Sovietice, Stalin va desființa Republica Sovietică 
Socialistă a Germanilor de pe Volga. Întreaga 
populație va fi deportată în Siberia. Acest proces 
s-a accentuat după ce Armata Roșie a început 
recucerirea teritorilor pierdute și toți cei care s-au 
făcut vinovați de crime de război pe fostul 
teritoriu al Rusiei au fost executați, iar populația 
de origine germană pedepsită cu deportarea. Nu 
trebuie uitat că atunci când s-a semnat Convenția 
de Armistițiu în 12 septembrie 1944, încă era 
război, iar în ianuarie 1945 întrega Europă 
depunea eforturi pentru înfrângerea Germaniei. În 
decembrie 1944, autoritățile de la Moscova au 
decis să deporteze în Uniunea Sovietică, pentru a-i 
folosi la muncă forțată, pe germanii din țările 
o c u p a t e  d e  A r m a t a  R o ș i e  -  U n g a r i a , 
Cehoslovacia, România, Bulgaria și Iugoslavia. 
Prin decizia luată de Comitetul de Stat pentru 
Apărarea Patriei, se aprobau propunerile făcute de 
către N.K.V.D., organul însărcinat să realizeze 
operațiunea de deportare prevazută a se încheia 
până la 15 februarie 1945. Toate statele aliate 
împotriva Germaniei s-au împotrivit acestei 
decizii, cu excepția Angliei care, prin Winston 
Churchill, premierul de atunci, susținea următorul 
punct de vedere: „Luând în considerare tot ceea ce 
a suferit Rusia și atacurile premeditate întreprinse 
de România împotriva ei, și armatele vaste pe care 
Rusia le folosește pe front în prezent, și condițiile 
groaznice ale popoarelor în multe părți ale 
Europei, nu înțeleg de ce rușii ar greși dacă cer ca 
100 sau 150 de mii din acești oameni să lucreze în 
subteranul lor. De asemenea, trebuie să ținem 
minte că am promis să lăsăm destinul României 
în mare măsură în mâna rușilor. Eu nu pot să 
consider că ar fi greșit din partea rușilor să ia 
români de orice origine doresc, ca să lucreze în 

 10minele rusești în lumina celor întâmplate.”
Întreaga Românie a fost sub ocupație 

rusească și fără nici o putere, astfel guvernul 
român se vedea obligat să pună în aplicare 
măsurile stabilite de Comisia Aliată de Control. În 
toate județele țării s-au constituit echipe mixte, 
formate din militari sovietici și cadre ale armatei, 
jandarmeriei și poliției. Comisiile și-au desfășurat 
activitatea în baza ordinului generalului 
Vinogradov, locțiitor al președintelui Comisei 
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Aliate de Control din România, potrivit căruia 
urmau să fie deportați în U.R.S.S. circa 41.300 de 
etnici germani.

Un accent deosebit în perioada ridicării 
minorității germane a fost pus pe identificarea 
tuturor persoanelor de origine germană sau de alte 
naționalități care au fost înrolate în trupele SS. 
Potrivit informațiilor transmise de către unități de 
jandarmi, 80% din bărbații care au făcut parte din 
unitățile sus-menționate aveau tatuat pe 
antebrațul stâng una din literele A, B sau C. Aceste 
tatuaje aveau o lungime de 1-2 centimetri și 
precizau grupa sangvină și unitatea SS din care 
acești bărbați făceau parte. Și la Ardud, unii dintre 
foștii SS-iști și-au arătat vecinilor și colegilor de 
muncă, după aproape 30 de ani de la terminarea 
războiului, astfel de tatuaje.

„Operațiile de concentrare și de deportare 
s-au făcut de către comisii constituite în preajma 
acțiunii propriu zise. Mărturiile celor deportați 
evidențiază existența acestor comisii și uneori 
furnizează date mai exacte asupra componenței 
lor, precum și a atitudinii celor din comisie față de 
cei supuși deportărilor. Componența lor a variat 
de la o localitate la alta, adică erau formate numai 

11din ruși sau și din români, maghiari sau șvabi.”
Bohm Iosif din Ardud mărturisește că cei 

care au executat operațiunile de deportare erau 
rușii: „Ne-au strâns numai rușii, nu erau români”. 
S-a păstrat în mentalul colectiv la Ardud că 
vinovat pentu deportarea comunității șvăbești din 
Ardud ar fi fost Dr. Augustin Mircea și că el ar fi 
întocmit listele cu șvabii care urmează să fie 
deportați. Vom prezenta câteva argumente care 
demontează afirmația tendențioasă făcută în 
Historia Domus Ardud: „Este interesant rolul 
românilor și în special al prefectului Mircea în tot 
acest caz de deportare. Oameni serioși într-adevăr 
spun și susțin hotărât că Dr. Augustin Mircea a 
fost trădătorul poporului nostru, deoarece în fața 
rușilor ne-a declarat germani, ba chiar partizani. 
Posibil, pentru că Mircea a ținut o ură infernală 
față de toți ungurii. El a ales foarte bine în lista 
adunaților pe cei mai buni maghiari și familiile 
lor. Aceasta a fost sigur opera lui.”

Analiză 

În ianuarie 1945, Augustin Mircea era 
căzut în dizgrația sovieticilor care încercau 
preluarea puterii în întreg județul, cât și în întreaga 
Românie. Au încercat să se folosească de oameni 
care au lucrat și în administrația maghiară între 

anii 1940-1944. Cei care se opuneau sovietizării 
au fost membrii partidelor istorice care au făcut 
România Mare. Dr. Augustin Mircea a fost printre 
aceștia și știa că venirea sovieticilor în țară și în 
Ardud nu va aduce nimic bun. În ochii sovieticilor 
și a colaboratorilor români și maghiari din Ardud, 
trecutul lui Augustin Mircea era o crimă. În 
februarie 1945 va fi arestat pentru câteva luni, fără 
mandat. Am aflat aceasta din mărturia fiicei lui.

C e l  c a r e  a  c o n d u s  ș i  o rg a n i z a t 
evenimentele din plasa Ardud din punct de vedere 
administrativ și politic a fost Dr. Paul Iacobașiu, 
un om cu o veche carieră administrativă în Ardud 
și care cunoștea bine oamenii din comună. De 
experiența lui au beneficiat și autoritățile 
maghiare din Ardud între 1940-1946, când a 
lucrat pe post de notar. La 8 ianuarie 1945, când au 
început arestările în rândurile populației șvabe din 
Ardud, Dr. Paul Iacobașiu este numit prim pretor 
al Plasei Ardud. În data de 10 ianuarie, primele 
loturi de oameni din Ardud vor fi deportate. Plasa 
era o formă administrativă superioară, din punct 
de vedere juridic și administrativ, comunei. În 
subordinea Plasei intrau mai multe comune 
împreună cu întreg aparatul adminitrativ. În 
fruntea Plaselor erau numiți Pretori, care 
răspundeau direct în fața prefectului județului. 
Unitățile de jandarmi erau subordonate direct 
Pretorului. În cadrul aparatului administrativ al 
pretorului existau notari, secretari și avocați. În 
Ardud era Centru de Plasă, care avea în fruntea ei 
un prim pretor. În ianuarie 1945, Prim Pretor era 
Dr. Paul Iacobașiu.  S-a născut în anul 1912, a fost 
licențiat în drept și numit notar secund în Ardud, la 
1.02.1932, și va deveni notar la 1.03.1939. În 30 
august 1940 devine notar clasa III-a, gradul A, cu 
un salariu de 4.800 de lei. Continuă și sub 
administrația maghiară ca notar clasa I-a. Este 
numit prim pretor, prin decizia cu nr. 1065/1945 
de către prefectul județului Satu Mare. Își va lua 
funcția în primire pe data de 8 ianuarie 1945.

Poate cel mai puternic argument este că nu 
s-a găsit nici un document semnat de către Dr. 
Augustin Mircea din care să reiasă că el ar fi cel 
care a întocmit listele. Toată evidența și tabelele 
cu cetățenii Ardudului au fost întocmite de către 
secretara Preturii și poartă semnătura lui Dr. Paul 
Iacobașiu. La Primăria din Ardud, exact în aceeași 
perioadă, lucra ca și notar Vasile Podariu, care la 
fel ca și Paul Iacobașiu, a fost păstrat în 
administrația maghiară din 1940-1944 și cunoștea 
foarte bine comuna. Este demn de reținut că se 
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găsesc liste cu membrii SS din Ardud și unii dintre 
ei s-au retras cu armata germană în octombrie 
1944. Aceste liste sunt întocmite de către Vasile 
Podariu și sunt contrasemnate de către 3 foști 
primari ca și o garanție că ele sunt corect 
întocmite. Același Vasile Podariu se ocupa cu 
inventarierea bunurilor șvabilor din Ardud care 
urmau să fie confiscate conform Convenției de 
Armistițiu, datorită faptului că au făcut parte din 
SS sau din partidul nazist din Ardud. Una din 
clauzele Convenției de Armistițiu puse de către 
ruși era identificarea foștilor soldați SS și 
confiscarea bunurilor acestora. Este interesantă 
caracterizarea făcută de către preotul romano-
catolic în „Historia Domus” la adresa lui Vasile 
Podariu. „Podariu Vasile, notarul, arată o ură cum 
urăște Diavolul Cerul. Nici nu pot explica de ce? 
Este așa de înfuriat și face rău la toți. Suntem 
neputincioși față de el. Ne bizuim doar în 
Domnu.”

Înclinăm să credem,. că datorită stării de 
confuzie și a bănuielilor bazate pe zvonuri de 
multe ori false, s-a pus în cârca lui Augustin 
Mircea această acuză nefondată și adevărații 
autori ai listelor au trecut neobservați. Afirmațiile 
din Historia Domus la adresa lui Augustin Mircea 
nu au suportul actelor oficiale. Nu există nici un 
act oficial, după anul 1940, semnat de către 
Augustin Mircea. Toate actele și tabelele care se 
ocupă cu liste de șvabi sau cetățeni străini pe 
teritoriul Ardudului sunt semnate de Dr. Paul 
Iacobaşiu și Vasile Podariu.

Concluzie

 1. Indiferent cine ar fi venit la conducerea 
Plasei Ardud și a Primăriei Ardud, decizia de 
deportare a fost luată la Moscova.

2. În ciuda protestelor guvernului 
României cu privire la deportarea cetățenilor de 
origine germană din România și Transilvania de 
Nord, U.R.S.S a ignorat aceste proteste.

3. Întreaga Românie era sub ocupație 
sovietică. În Satu-Mare și la Ardud era un 
Comandament sovietic sprijinit de Jandarmerie și 
Poliție, iar funcționarii și cei aflați în fruntea 
comunității erau doar simpli executanți, fără să 
poată schimba deciziile luate la nivel superior. 
Nesupunerea la dispozițiile primite ar fi dus la 
deportarea lor.

Funcționarii de atunci nu erau decât niște 
actori tragici a căror piesă s-a regizat de la 
Moscova. Augustin Mircea este și el o figură 
tragică a istoriei locale, căruia abia după 1989 i s-
au recunoscut meritele social-politice și culturale. 
Augustin Mircea a urât comunismul, și cu 
certitudine, sovieticii nu au găsit în el un 
colaborator. Nici în timpul administrației 
maghiare nu a colaborat cu regimul și a fost dat 
afară din administrație. Încă din tinerețe s-a luptat 
pentru dreptatea oamenilor, chiar dacă a avut de 
suferit. Ne vedem nevoiți să repetăm că nu există 
nici un act de colaborare sau listă care să fie 
întocmită de Augustin Mircea și care să fi dus la 
deportarea șvabilor din Ardud. Documentele de 
arhivă ne arată alți actori ai tragediei.
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1  ntr-o lucrare monumentală , Costin 

Scorpan face referiri la arestarea și condamnarea, 
în 1947, la ani grei de închisoare, a nu mai puțin 
de 272.000 de membri al Partidului Național 
Țărănesc. În dorința de a lichida orice opoziție, 
regimul comunist a înscenat peste 100 de procese 
politice. Dintre cei condamnați, 190.000 au murit 
în închisori, ca urmare a condițiilor vitrege de 
detenție. Printre aceștia se numără și profesorul 
universitar Alexandru I. Lapedatu, profesor la 
Facultatea de Istorie din Cluj, între anii 1918-
1938.

Alexandru I. Lapedatu s-a născut la 14 
septembrie 1876, în comuna Cenat-Săcele (jud. 
Brașov). Alexandru a avut un frate geamăn, Ion I. 
Lapedatu (1876-1951), economist, politician și 
Guvernator al Băncii Naționale, fost ministru de 
Finanțe, fost profesor la Academia de Înalte 
Studii Comerciale și Industriale din Cluj, 
membru de onoare al Academiei Române în 
1936.

Alexandru I. Lapedatu a urmat Facultatea 
de Medicină și Facultatea de Litere și Filozofie 
din București. Din anul 1904 a fost secretar al 
Comisiei Istorice a României. Din anul 1910 a 
fost Membru corespondent al Academiei 
Române, iar din anul 1937 secretar general al 
acestui înalt for științific, până în 1948, când 

2întreaga structură a Academiei fusese schimbată .
Alexandru I. Lapedatu a fondat, împreună 

cu Ioan Lupaș, Institutul de Istorie Națională din 
Cluj și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Ca 
specialist în Istoria Evului Mediu, a elaborat 
studii asupra monumentelor feudale românești și 
monografii ale domnitorilor români. În anul 1918 
a fost ales Senator din partea Universității din 
Cluj, iar la 15 noiembrie 1936 a fost ales 
Președintele Senatului României. În perioadele 
30 octombrie 1923 – 30 martie 1936 şi 4 iunie – 
10 noiembrie 1928, a fost ministrul Cultelor și 
Artelor, apoi Ministru de Stat, între 14 noiembrie 
1933 -17 noiembrie 1937.

În anii regimului comunist, la vârsta de 70 
de ani, a fost arestat și întemnițat la Sighet, unde a 
murit în condiții dramatice, la 30 august 1950. 
Regimul comunist l-a lăsat fără niciun venit. A 
fost îngropat în groapa comună, fără semn pe 

mormânt. La Brașov, în cimitirul „Groaveri” are 
un cenotaf.

Este de menționat că Alexandru I. 
Lapedatu s-a angajat în lupta pentru unitatea 
politică a românilor. A fost președinte al 
Comitetului național al românilor refugiați din 
Austro-Ungaria, format la Odesa, pe 21 ianuarie 

31918, mutat apoi la Iași . Între 1919-1922, 
Alexandru I. Lapedatu a fost numit expert în 
delegația Română la Conferința de pace de la 
Paris. A avut o contribuție esențială în 
organizarea statului Românși a fost decorat cu 
înalte ordine și medalii: Ordinul Steaua 
României în grad de comandor (1922); Ordinul 
Coroana României în grad de Mare Cruce 
(1926); Ordinul Cultural pentru litere și opere 
literare, în grad de Ofițer (1931); Ordinul și 
Medalia „Meritul Cultural”, în grad de 
Comandor (1943) etc. precum și cu unele străine, 
primite în Polonia, Italia, Cehoslovacia sau 
Iugoslavia.

Un alt martir al neamului a fost episcopul 
Valeriu Traian Frențiu. S-a născut la 25 aprilie 
1875 la Reșița, ca fiu al preotului român unit 
Ioachim și al Rozaliei, născută Demeter. Tânărul 
Valeriu Traian a urmat Liceul „Sfântul Vasile cel 
Mare” din Blaj, după care a urmat teologia la 
Universitatea din Budapesta. A fost hirotonit ca 
preot celib la 20 septembrie 1898. A câștigat o 
bursă și a studiat la Viena, la Institutul „Sfântul 
Augustin”. În anul 1902 și-a susținut doctoratul 
în teologie. Timp de doi ani, între 1902-1904, a 
ocupat funcția de vicenotar consistorial și arhivar 
diecezan la Lugoj. Între 1904-1912 a fost paroh și 
protopop în Orăștie. În 1912 a fost numit vicar 

4foraneu al Hațegului .
O dată importantă în viața lui Valeriu 

Traian Frențiu a fost 4 noiembrie 1912, când a 
fost numit episcop al Lugojului, fiind sfințit în 
Catedrala Sfânta Treime din Blaj, în 14 ianuarie 
1913, prin participarea mitropolitului Victor 

5Mihaly de Apșa . La 25 februarie 1922, episcopul 
Valeriu Traian Frențiu a fost transferat la 
Episcopia de Oradea. Sub păstorirea sa s-au 
reparat numeroase biserici și case parohiale, s-a 
modernizat stațiunea climaterică Stâna de Vale, 
hotelul „Excelsior”, azi dispărut, iar în anul 1939 
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s-a construit o frumoasă biserică, demolată în 
regimul comunist.

Valeriu Traian Frențiu a făcut mai multe 
vizite la Roma, în 1923 și 1925, împreună cu 

6episcopul Iuliu Hossu . A fost recompensat cu 
7Paliumul episcopal , în 1927, atunci când s-au 

sărbătorit 150 de ani de la întemeierea Episcopiei 
Greco - Catolice de Oradea, de către papa Pius al 

8XI-lea . În anul 1926 i s-a acordat distincția de 
„Mare Ofițer al Ordinului Coroana României” și 
„Răsplata muncii pentru Biserică”. S-a remarcat 
în organizarea centenarului Liceului „Samuil 
Vulcan” din Beiuș, la care a participat și 
generalul Berthelot. A sprijinit tipărirea 
„Vestitorului”, care a apărut la Oradea și a 
„Observatorului” din Beiuș.

Valeriu Traian Frențiu a mijlocit ridicarea 
Seminarului greco-catolic din Oradea la rangul 
de Academie teologică. A sfințit Biserica din 
Mădăras (județul Satu Mare), la 5 septembrie 
1937, și Biserica din Bocșa (județul Sălaj), în 
interiorul căreia se află mormântul lui Simion 
Bărnuțiu. În perioada 1941-1947, a fost mutat în 
funcția de administrator apostolic al Arhidiecezei 
de Alba Iulia și Făgăraș. A revenit la Oradea în 
1947. La 28 octombrie 1948 a fost arestat și a fost 
deținut la Dragoslavele (județul Argeș), unde a 
refuzat în repetate rânduri trecerea la Biserica 

9Ortodoxă . De la Dragoslavele a fost dus la 
Mănăstirea Căldărușani, comuna Gruiu (județul 
Ilfov). A ajuns apoi, în 1950, la Închisoarea 
Sighet, unde a decedat în data de 11 iulie 1952. A 
fost înhumat într-o groapă comună din Cimitirul 
Săracilor. Deși mormântul a fost nivelat, în anul 
2008, un procuror de la Tribunalul Militar din 
Cluj a identificat goapa comună și a găsit 

10osemintele sale . 
Un alt mare bărbat al neamului care a 

cunoscut închisorile epocii comuniste a fost 
generalul Theodor Meculescu, unul dintre cei 
mai străluciți generali ai armatei române. A fost 
caracterizat de subalternii săi ca fiind „Un simbol 
al demnității și al cinstei”.

S-a născut la 5 iunie 1889, în Pitești, într-o 
familie de funcționari. Și-a început cariera 
militară în arma artilerie. A participat la Primul 
Război Mondial, luând parte la luptele de la 
Mărășești, Mărăști și Oituz. Pentru fapte de arme 
deosebite, a fost decorat cu înalte distincții 
militare: Coroana României, Steaua României și 
Virtutea Militară.

În anul 1919 a trecut la arma jandarmeriei. 
Tragicul an 1940 l-a găsit în funcția de 

comandant al Inspectoratului de Jandarmi din 
Chișinău. După cedarea Basarabiei, a fost numit 
comandant al Jandarmeriei din Dobrogea. Între 
an i i  1941-1944 a  reveni t  l a  comanda 
Jandarmeriei din Basarabia. Recuperarea, în 
1944, a Basarabiei de către armatele sovietice, 
înseamnă, pentru generalul Meculescu, scoaterea 
din rândurile cadrelor active și arestarea. A apărut 
în fața Tribunalului poporului în februarie 1946, 
care l-a condamnat, pentru pretinse „crime de 
război”, la 15 ani de temniță grea. A obținut 
rejudecarea procesului și astfel, la 9 mai 1946 a 
fost eliberat. În 1948 a fost din nou arestat și a fost 
acuzat de „crime împotriva umanității”. În 
septembrie 1952 a fost condamnat la 8 ani de 
muncă silnică. După o nouă rejudecare a cauzei, 
pedeapsa i-a fost majorată la 10 ani muncă 
silnică, apoi la 12 ani temniță grea și șapte ani 
degradare civică.

În octombrie 1955, a fost din nou pus în 
libertate, iar în februarie 1960 a fost arestat 
pentru a treia oară, pentru „activitate contra clasei 
muncitoare”. A primit o pedeapsă de 14 ani 
muncă silnică, din care a executat patru ani și 
cinci luni de detenție. A cunoscut toate traumele 
și umilințele în închisorile: Văcărești, Jilava, 
Aiud, Pitești și Gherla.

Generalul Teodor Meculescu a murit în 
anul 1982, la vârsta de 93 de ani. Generalul a avut 
patru copii, doi fii și două fiice. Cei doi fii au 
îmbrățișat cariera armelor. Costache Meculescu a 
fost colonel de artilerie, ofițer de stat major, 
decorat ce cea mai înaltă distincție militară, 
Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” și Grigore 
Meculescu, veteran din cel de Al Doilea Război 
Mondial, a fost decorat de asemenea cu medalii 

11românești . 
O altă personalitate a istoriografiei 

românești care a avut de suferit în regimul 
comunist a fost istoricul Ioan Lupaș, profesor 
universitar la Facultatea de Litere din Cluj și 
membru al Academiei Române. Ioan Lupaș s-a 
născut la 9 august 1880, în comuna Săliștea 
(județul Sibiu). A urmat studiile secundare la 
Sibiu și Brașov. Între anii 1900-1904 a studiat la 
Universitatea din Budapesta, apoi la cea din 
Berlin, între 1904-1905. A obținut titlul de doctor 
în filozofie în anul 1905. A fost profesor de istorie 
bisericească la Sibiu, protopop la Săliște, între 
anii 1909-1919. A participat la Marea Adunarea 
Națională de la Alba Iulia, fiind ales în Marele 
Sfat, apoi ales secretarul general al Resortului 
Culte și Instrucțiuni Publice din Consiliul 
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Note

Dirigent (1918-1920). A fost unul dintre 
fondatorii Institutului de Istorie Națională de la 
Cluj.

Omul de știință Ioan Lupaș a fost arestat la 
5 mai 1950 și internat la Sighet, pe timp de 24 de 
luni. Pedeapsa i-a fost apoi majorată cu 60 de luni, 
conform Deciziei nr.559/1953. A fost eliberat 

12prin amnistie, la 5 mai 1953 . Marina Vlasiu – 
Lupaș, fiica reputatului istoric își amintește: 
„Într-o noapte din primăvara anului 1950 a fost 
„vizitat” de o echipă a Securității, apartamentul 
în care locuia cu chirie a fost percheziționat, 
ridicându-i-se de-a valma volume, manuscrisele 
și cărțile cu drum fără întoarcere, sub pretextul 
de a da o declarație. De acolo, cu un sac în cap, a 
fost urcat într-o dubă și dus spre o destinație 
necunoscută. A fost arestat și închis, fără vreo 

13judecată prealabilă, fără proces” .
Ioan Lupaș a decedat la 3 iulie 1967 și a fost 

înmormântat la Mănăstirea Cernica.
O figură marcantă, intrată în galeria marilor 

oameni ai neamului românesc, este Ion Gheorghe 
Pelivan. S-a născut la 1 aprilie 1876, în satul 

14Răzeni  (județul Lăpușna, Basarabia). A absolvit 
Seminarul teologic din Chișinău, în 1898, și 
Universitatea din Dorpat (Estonia), Facultatea de 
Drept, în 1903. A dus o luptă susținută împotriva 
rusificării Basarabiei. A îndeplinit funcția de 
locțiitor de judecător al orașului Bălți și a fost 
creatorul primei grupări naționale românești din 
acest oraș. În anul 1903 a fost arestat și deținut la 
Arhanghelsk din cauza activității sale pro 

românești. După trei ani de deportare, s-a întors la 
Chișinău și, în 1906, devine conducătorul ziarului 
„Basarabia”, ziar care în scurt timp a fost interzis. 
Ion Pelivan a fost numit locțiitor de judecător la 
Bălți, dar din cauza atitudinii sale naționaliste, 
autoritățile l-au obligat să demisioneze din 
magistratură.

În anul 1917 a ajuns membru în Sfatul 
15Țării  și a contribuit decisiv la Unirea Basarabiei 

cu România. A făcut parte din primul guvern al 
Moldovei înainte de Unire, îndeplinind funcția de 
ministru de Externe. În această calitate, a însoțit 
la Iași delegația basarabeană în vederea pregătirii 
detaliilor Unirii. A fost și la Paris, unde a susținut 
cauza Unirii. După Unire, a deținut mai multe 
mandate de deputat. Între anii 1919-1920 a 
deținut funcția de ministru al Justiției, în guvernul 
lui Alexandru Vaida-Voevod. A condus aproape 
un deceniu filiala din Basarabia a Asociației 
culturale „Astra”. Mai mulți ani a fost director al 
revistei „Viața Basarabiei”. 

În anul 1944, odată cu apropierea frontului, 
Ion Pelivan s-a refugiat la București. În condițiile 
în care comuniștii își consolidau puterea, la 4 mai 
1950, la ora trei noaptea, Ion Pelivan a fost 
arestat. A fost întemnițat la Sighet. Aici s-a stins 
din viață la 25 ianuarie 1954 și a fost înmormântat 
în cimitirul închisorii. La 4  aprilie 1974, 
osemintele lui au fost reînhumate la mănăstirea 
Cernica. Numele lui îl poartă astăzi o stradă din 
Chișinău, precum și un sat în raionul Orhei. 
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Cronicarul	Atanasie	Marian	Marinescu
(	1820	–	1915	)

Prof.	Ioan	CORNEANU
Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

     tanasie Marian Marinescu s-a născut la 
20 martie 1820 la Lipova, din părinții Ioan 
Marian și Persida Sandor din Nădlac. 

A urmat cursurile primare la Lipova, iar 
din 1842 s-a înscris la Gimnaziul Minoriților din 
Arad, apoi s-a mutat la Gimnaziul din Timișoara. 
Ultimii ani i-a urmat la Gimnaziul Piarist din 
Pesta. Primii trei ani de facultate i-a urmat la 
Facultatea de Drept din Budapesta, iar ultimul an 
la Viena. În 1856 a trecut examenul administrativ 
de stat, iar în 1861 a obținut titlul de doctor în 
jurisprudență la Budapesta.

După terminarea studiilor juridice, s-a 
întors la Lipova, unde a făcut practică de avocat. 
La 2 iunie 1861 a fost numit, la Lugoj, vicenotar 
onorific, iar în 1862, vicenotar clasa a II-a. Tot în 
1862 a primit diploma de avocat.

Atanasie Marian Marinescu a practicat o 
vreme avocatura, dar pentru că nu i-a plăcut, a 
intrat în magistratură. La 30 octombrie 1862 a 
fost numit asesor la Tribunalul din Lugoj. În 1868 
a fost transferat la Tribunalul din Oravița, iar în 
1871 a fost avansat ca judecător la Lugoj.

Fiind unul dintre cei mai valoroși scriitori 

bănățeni, cu multe lucrări scrise și publicate, a 
fost numit, în 1877, membru corespondent al 
Academiei Române. În 1880 a fost numit 
consilier supleant la Curtea de Apel din 
Budapesta. În 1881 a fost primit ca membru 
titular în Academia Română. Discursul său din 
1883 s-a referit la viața și activitatea lui Petru 
Maior.

În 1861 a trecut la Curtea de Apel din 
Oravița. S-a pensionat în 1899 și s-a mutat la 
Sibiu. A decedat în 1915 și a fost înmormântat la 
Sibiu.

Atanasie  Marian Marinescu este 
recunoscut ca istoric, filolog, scriitor, folclorist și 
etnograf. Ca istoric, a explorat latinitatea 
poporului român, a scris despre cucerirea Daciei 
de către romani sau despre Aurelian în Dacia, 
despre originea poporului și a limbii române, 
despre cultul păgân și creștin, despre serbările și 
datinile vechi ale românilor. Amintim și câteva 
titluri : „Istoria română națională pentru 
tinerimea română”, „Poezii populare”, „Colinde 
corectate”, „Poezii populare din Transilvania”, 
„Învățătorul și poporul”, „Dinastia lui Radu 
Negru Vodă în Ungrovlahia și dinastia 
Basarabilor în Oltenia”, „Culegere de colinde și 
poezii populare în două volume”.

În cronica intitulată „Dinastia lui Radu 
Negru Vodă în Ungrovlahia și dinastia 
Basarabilor în Oltenia”, Atanasie Marian 
Marinescu abordează un subiect prea puțin 
cunoscut de cercetători și istorici și mai ales de 
cei care se apleacă cu respect asupra cunoașterii 
trecutului nostru. (Din Analele Academiei 
Române, Memoriile Secțiunii Istorice, 
București, 1911, p. 850-855, Ioan Lupaș, op. cit., 
p. 262-265). De aceea, în cele ce urmează, vom 
reproduce fragmente referitoare la 3 subiecte 
despre care acesta face vorbire în lucrarea 
menţionată, respectiv:

A
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1. Ungrovlahia
„Ungrovlahia este numele dat Țării 

Românești în izvoarele grecești și în unele 
izvoare slavone din perioada medievală. Pentru a 
o deosebi de Valahiile Balcanice și de Moldova, 
Țării Românești i s-a spus Ungrovlahia, adică 
Va l a h i a  d i n s p r e  U n g a r i a .  M i t r o p o l i a 
Ungrovlahiei a purtat această denumire de la 
înființarea ei până în 1990 (Patriarhia de 
Constantinopol).

Înainte de secolul al XIV-lea, Valahia era 
denumită de popoarele din jur sub diferite forme: 
Vlasco în scrierile bulgare; Vlașca în sursele 
sârbești; Havasalfőld în surse ungurești; Eflak în 
surse otomane.”

2. Cavalerii teutoni în Ardeal
„Papii de la Roma au organizat ordine 

preoțești, la început cu deosebire de monahi, 
pentru cauze bisericești și mai întâi ordinul 
Benedictinilor. Dar din legătura spiritului 
monahist cu spiritul cavalerismului s-a născut 
ordinul preoților-cavaleri, adică ordinul de 
preoți-ostași. Înflorirea acestora datează din 
timpul războaielor cruciate. Acești monahi-
cavaleri, preoți-ostași, erau supuși papalității și 
erau obligați să cuprindă locurile sfinte din 
Palestina. Ei erau obligați să lupte neîncetat 
contra necreștinilor, necredincioșilor păgâni, 
contra schismaticilor, adică contra acelora de 
religie răsăriteană ortodoxă și, în fine, erau 
obligați de amenajarea de spitale și îngrijirea de 
bolnavi, mai ales a luptătorilor din Ierusalim și 
din împrejurimi. Mai târziu au fost numiți cruciați 
(purtători de cruce înscrisă pe haine de culoare 
albă).

Cavalerii teutoni în 1211 și 1212 au 
căpătat pământurile de la Andreiu al II-lea, regele 
Ungariei. În 1213 cavalerii teutoni au primit pe 
lângă teritorii ce aparțineau regelui, dar și 
pământurile românilor care au fost transformați 
ca iobagi.

Românii au fost scoși din posesiuni, ei au 
fost obligați să părăsească Țara Făgărașului și au 
plecat prin zona Branului, au trecut Munții 
Carpați și s-au așezat mai întâi la Câmpulung și în 
împrejurimi, care în acea perioadă era stăpânită 
de cumani, apoi de regii Ungariei, numită 
Transalpină (dincolo de Munții Carpați). Pe 

timpul dinastiei lui Radu Negru era numită 
Ungrovlahia și mai târziu Valahia Mare.”

3. Radu Negru Vodă
„Despre Radu Negru Vodă, unii istorici 

români îl țin de figura unei legende ori a unei 
tradiții populare și pentru aceasta l-au scos din 
șirul domnitorilor Valahiei și astfel l-au scos din 
istoria țării.

Dar o legendă despre Mănăstirea 
Argeșului, prin faptul că acolo într-adevăr s-a 
zidit o mănăstire a Argeșului, la spatele ei are un 
adevăr istoric, de asemenea o tradiție, ca 
descălecarea din Făgăraș, prin faptul că 
descălecarea într-adevăr s-a întâmplat, la spatele 
ei are un adevăr, un fundament istoric.

Atâta rătăcire la cronicarii și istoricii 
români, în 600-700 de ani ei n-au avut timp să 
scruteze că, pe lângă toată legenda și tradiția, 
unde e și adevărul istoric și cum stă persoana cea 
grandioasă a lui Negru Vodă față de istorie? Și 
nimeni n-a întrebat de izvoarele documentate ale 
lui Radu Negru Vodă, cum ar fi trebuit să se afle 
adevărul istoric. Toate întâmplările și mai ales 
evenimentele mari din istoria unui popor, 
trebuiesc bazate pe adevăr, pentru că numai 
acestea fac o istorie reală.

După descălecare a fost cu putință și s-a 
simțit trebuința de organizare românească. Și 
pentru aceasta, în Câmpulung, Radu Negru din 
Vânăția de Jos s-a ales voievod. Dintre dregătorii 
de frunte ai lui Radu Vodă se amintește Gregorie 
Vistierul. Alegerea lui Radu Negru Vodă s-a 
întâmplat în 1215 și atunci a trebuit să se facă și 
organizarea guvernului și a țări. Pentru aceasta, 
de la acest an trebuie explicată istoria 
Ungrovlahiei.

Scrierea mea de față trebuie să fie 
scrutătoare, pentru că sunt în epoca începutului, 
cu datorința de a cerceta materialul istoric și a 
lămuri și a dovedi. După mine are să vină un 
profesor de istoria română și pedagog distins, ca 
pe baza istoriei mele să compună istoria în uzul 
tinerimii, pentru că eu cu cugetul am lucrat și scris 
pentru tinerimea română, și pentru aceasta invit și 
eu la lucru pe profesori.”

    
 Din cartea manuscris: Cronicari 

Români din Ardeal
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Mitul	construcției	
în	baladele	Sud-Est	Europene

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

        ământul a trecut prin multe fenomene 
cosmogonice, însă numai o parte dintre ele sunt 
cunoscute şi studiate; evidenţe geologice indică 
pe cele preistorice.
 Omul a participat desigur la aceste 
convulsii terestre, dar o dată precisă a începutului 
existenţei lui – cel puţin deocamdată – nu este 
indicată; acest timp nebulos nu poate fi precizat în 
ani, secole sau milenii aşa cum este precizat mai 
târziu prin scris, care a devenit elementul 
mnemonic de înregistrare a faptelor.
 Paralel cu existenţa lui biologică, încă de 
la început, omul a avut preocupări spirituale pe 
care le-a transmis urmaşilor sub formă orală; 
aceasta este creaţia anonimă numită folclor, sau 
istoria simbolică a popoarelor.
 Mircea Eliade defineşte – mitul - 
„izbucnirea sacrului în profan”, această formă 
simbolică a creaţiei populare face parte din 
documentaţia istorică, fiind incluse mitologiile 
naţionale, care sunt descrise abundent în 
literatura universală. De fapt, mitologia este o 
istorie simbolică a zeilor creaţi de om în 
antichitate ca amalgamare a geniului omenesc cu 
un fenomen sau cataclism ce s-a abătut asupra 
pământului; axiomatic se mai poate spune că ar fi 
înlocuirea unei spiritualităţi umane anterioare.
 Mitologia greacă îi numeşte pe titani, sau 
sinonimul lor giganţi, ca făpturi umane cu puteri 
extraordinare, egale zeilor.
 Traducătorul şi comentatorul Teogoniei 
lui Hesiod, A.T. Athanassakis, menţionează că 
numele de titan se pare că este de origină proto-
tracică , anterior scrierilor pe care ni le-a lăsat 1

cronicarul antic Hesiod, descrie „coliziunea 
violentă dintre înaltul cerului şi pământ” , apoi 2

prezintă lupta dintre tartari – care sunt 
personificarea infernului şi titani, timp de nouă 
zile şi nouă noopţi . În ziua a zecea, Zeus, al cărui 3

tunet s-a auzit din toate părţile şi depărtările, a 
anunţat că este divinitate consacrată, ca rege al 
zeilor , iar tartarii au fost învinşi şi s-au supus 4

autorităţii Olimpului.
 Folcloriştii au stabilit că la baza fiecărei 
balade a fost iniţial un fapt care s-a petrecut în 
societatea locală unde a fost elaborată balada; 
acest fapt transmis pe cale orală din generaţie în 

generaţie, cu omiteri, adăugări, corectări etc., ale 
versiunii originale, a fost cules şi publicat, 
păstrând totuşi ideea iniţială ca structură de bază. 
Acesta este de fapt rezultatul cercetărilor 
referi toare la mituri  recente europene; 
informaţi i le  is torice locale au înlesnit 
identificarea faptului real petrecut; relative la cele 
antice, probabil noi descoperiri arheologice vor 
oferi în viitor mai multe posibilităţi de identificări 
factice ale miturilor din îndepărtatul trecut al 
omenirii. În această ordine de idei, arheologul 
Alexandre Conzé a descoperit în 1860 o inscripţie 
pe teritoriul Samotraciei în care cabirii sunt 
menţionaţi ca giganţi, şi cu puteri extraordinare .6

 Miturile, ca expresii anonime simbolice, 
au fost parte din preocupările multor cărturari. A. 
Creuzer sintetizează o parte a problemei 
dezvăluind fapte şi idei interesante . Cosmogonia 7

reprezintă creaţia în mod deosebit ; miturile 8

cosmogonice sunt răspândite pe tot pământul, cu 
toate că în timpul când au fost create cât şi de-a 
lungul proto-istoriei şi istoriei, păstrate pe cale 
orală, nu au fost comunicări între popoare cum 
sunt azi; toate, amalgamează potenţialul spiritual 
uman specific fiecărui popor, alcătuit pe bază de 
fapte ori întâmplări ancestrale, cu cinetismul 
spiritului cosmic.
 Creaţia pământului şi a omului poate fi 
considerată mit primordial ca operă a divinităţii, 
urmat de cele locale, de-a lungul şi de-a latul 
pământului.
 Geneza relatează: „În ziua a şaptea 
Dumnezeu şi-a terminat lucrarea pe care o  
făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi 
a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit 
după toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o 
făcuse ; Domnul Dumnezeu a făcut pe om din 9  

ţărână, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a 
făcut astfel un suflet viu .” Este sintetizarea 10

creaţiei planetei şi a tot ce este pe ea, iar Creatorul 
S-a odihnit după îndelungatul proces al operei 
terminate şi i-a dat omului funcţia de reprezentant 
al Său
 Ca o sinteză a miturilor naţionale, poetul 
Vasile Alecsandri a cules din folclorul românesc 
trăirea de dragoste a creaţiei şi a compus poezia 
„Cântecul gintei latine”, cu ocazia concursului 

P
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organizat de poeţii latini europeni. Bardului de la 
Mirceşti i s-a oferit premiul acestui concurs în 
Montpellier, în 22 mai 1898:
 ...„În ziua cea de judecată

Când faţă-n cer cu Domnul Sfânt
Latina Gintă va fi întrebată
Ce a făcut pe acest pământ,
Ea va răspunde sus şi tare:
O! Doamne-n lume cât am stat
În ochii Tăi plini de-admirare
Pe Tine Te-am reprezentat! ”11

Miturile construcţiei sunt împletite cu 
suferinţă; se poate spune că reprezintă consum şi 
transformare de potenţe umane, în, ori înspre, 
potenţe divine. Bazat pe însuşiri moştenite, 
tratamentul suferinţei este specific fiecărui 
popor; forma lor lirică sau epică face parte din 
tezaurul internaţional al frumosului, tradiţiei şi 
menirii omului pe pământ.

Năvălitorii cunoscuţi din istorie au avut o 
problemă centrală, aceea a nesiguranţei existenţei 
lor materiale şi spirituale, mai ales când au ocupat 
teritorii pe care nu le-au putut domina sau 
dezna ţ iona l i za ;  popoare le  cu  însuş i r i 
predominant militare ori cu structură autarhică, 
au trăit şi trăiesc în complexul supremaţiei prin 
forţa fizică; comercianţii sunt obsedaţi de 
dezvoltarea bunurilor lor materiale; „banul este 
ochiul satanei”, care conduce pe cei învăluiţi 
orbeşte în această meteahnă spre autarhie perfidă; 
păstorii şi agricultorii au legături trainice ale 
materiei cu spiritualitatea. Este evident că la 
fiecare popor se găsesc aceste însuşiri; decisiv 
însă privind identitatea fiecărui grup uman este 
procenta jul  preponderent  a l  uneia  din 
caracteristicile amintite; astfel, moştenirea 
genetică amalgamată cu factori geografici, climă 
etc. au schimbat parţial însuşirile fiecărui popor, 
dar structura iniţială a rămas aceeaşi;  ca o 
concluzie logică, în marea livadă a creaţiei 
cosmice, popoarele – fiind vorba de înfăptuirile 
lor terestre, sunt aşezate în mijlocul ogorului 
omeniei, pe margine, ori în afara ei.

Atât materia cât si spiritualitatea sunt 
schimbătoare; Lavoisier ne-a lăsat lapidar 
afirmaţia bazată pe experienţe chimice: „Nimic 
nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se 
transformă”. Un anonim terestru a formulat 
perspective spirituale: „Sus mai sus, în sus este 
infinit de mult loc liber, iar neamul omenesc este 
lipsit de pământ”.

Mitul construcţiei este răspândit pe tot 
pământul în proza folclorică, dar în sud-estul 

european se găseşte sub formă de balade.
Memoria arhaică a imortalizat arhetipuri, 

care, prin sacrificiul uman, au contribuit la 
îmbogăţirea literaturii locale şi au intrat în averea 
internaţională a culturii.

O analiză a simbolurilor din aceste balade 
cu subiect cosmogonic prezintă, ipso facto, 
identitatea fiecărui popor care a alcătuit-o. Astfel, 
baladele şi variatele lor din Bulgaria, Grecia, 
Serbia şi Ungaria, descriu liric construcţia unui 
pod, a unei cetăţi, a unui oraş, pe când balada 
românească se ocupă de construcţia unei biserici, 
ca una din preocupările centrale ale poporului.

Balada din Bulgaria ne spune că meşterul 
Manole, împreună cu cei doi fraţi, au început 
zidirea oraşului-cetate Smilen, la care s-a lucrat 
zece ani, dar tot ceea ce se zidea ziua, noaptea se 
dărâma. Manole visează că singura soluţie pentru 
terminarea construdţiei este să fie zidită la 
temelie prima soţie care va veni în ziua următoare 
la locul construcţiei. Cei trei fraţi se leagă prin 
jurământ să nu spună soţiilor lor acest secret; 
dintre ei, numai Manole îşi ţine cuvântul. Soţia lui 
soseşte ca de obicei; maestrul zidar cu lacrimi în 
ochi îi spune că şi-a pierdut inelul de nuntă la 
temelia construcţiei şi o roagă să coboare să îl 
găsească; ajunsă la temelie este zidită. Sacrificata 
îi roagă pe zidari să-i lase liber în zid locul sânilor 
ca să-şi poată alăpta copilul. Construcţia 
oraşului-cetate este terminată şi din zidul central  
al clădirii a început să curgă un izvor de lapte . O 12

variantă a baladei spune că Meşterul Manole cu 
fraţii lui nu reuşesc să termine cetatea începută, 
timp de zece ani, dar că este inspirat că pentru 
terminarea construcţiei se impune sacrificarea 
unei vieţi umane. Manole îi spune soţiei să 
văruiască locuinţa, să ia nouă saci cu grâu, să 
scoată afară neghina şi pleava, să-i macine la 
moară şi numai după ce a făcut toate acestea să 
vină să-i aducă de mâncare; acestea le-a cerut 
maestrul zidar în speranţa că soţia lui va veni în 
urma celorlalte două; după acestea, se leagă prin 
jurământ cu ceilalţi fraţi că prima femeie care va 
veni a doua zi să fie  sacrificată. A doua zi, prima 
dintre soţii care a venit cu mâncare a fost cea a 
meşterului Manole; ca şi în varianta baladei 
menţionată anterior, femeia coboară la temelia 
construcţiei să găsească inelul de căsătorie al 
soţului şi este zidită. Nefericitul soţ nu mai are 
curajul să-şi revadă copiii; balada se termină cu 
amărăciunea meşterului zidar: „Măi frate, nu este 
bine ca omul să facă jurământ, pentru că deseori 
se înşală” .13
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Baladele greceşti au ca temă podul peste 
râul Arta, în oraşul cu acelaşi nume, situat în sud-
vestul Greciei, într-un golf al mării Ionice. 
Informaţii recente spun că sunt 264 de variante 
ale acestei balade . Una dintre cele mai complete 14

este descrierea construcţiei în care se dărâmă în 
timpul nopţii tot ceea ce se construieşte ziua. 
Vocea arhanghelului îi comunică meşterului zidar 
că pentru terminarea construcţiei trebuie zidit la 
temelia podului „un copil al oamenilor”. 
Dimineaţa soseşte soţia meşterului căreia-i spune 
că i-a căzut inelul de căsătorie la temelia 
construcţiei. Femeia se coboară să-l caute şi este 
zidită de vie şi moare blestemând podul, care de 
atunci tremură ca o frunză bătură de vânt . O altă 15

variantă spune că meşterul zidar geme, iar zidarii 
plâng pentru că construcţia la care muncesc 105 
persoane în fiecare zi se dărâmă în timpul nopţii. 
În locul arhanghelilor ca element supranatural, 
apare o pasăre asemănătoare cu rândunica, care 
vorbeşte ca oamenii şi le spune că va fi terminată 
construcţia podului când va fi sacrificată la 
temelia lui soţia şefului zidar; acesta, îi trimite 
mesaj să nu se grăbească să vină. Pasărea a înţeles 
mesajul greşit şi-i comunică să vină imediat la 
podul Arta. Maestrul zidar s-a întristat când a 
văzut că soţia lui este prima care vine şi că trebuie 
să fie sacrificată; ea îl întreabă care este motivul 
supărării lui şi soţul îi răspunde că i-a căzut inelul 
de căsătorie la temelia podului. Soţia se coboară, 
nu găseşte inelul, iar şeful zidar rostogoleşte o 
piatră mare. Femeia plânge şi le spune că a avut 
două surori care au fost zidite, una sub podul 
Dunării şi alta sub podul Aphraté, iar acum este 
rândul ei să fie zidită sub podul Arta; sacrificata 
blestemă podul. Zidarii o roagă să-şi schimbe 
blestemul greu; atunci sacrificata schimbă 
blestemul ca să tremure numai podul şi păsări 
sălbatice, pentru că are un frate care este departe, 
dar care poate că va trece pe acolo şi nu vrea să fie 
sacrificat şi el.

Ba lada  ungurească  a r e  ca  t emă 
construcţia oraşului Deva, la care lucrează în 
fiecare zi 12 zidari, dar totul se dărâmă noaptea. 
Şeful zidarilor este meşterul Clemans, care 
decide că trebuie zidită prima femeie care va veni 
a doua zi cu mâncarea obişnuită. A doua zi, 
Clemans îşi vede propria-i soţie de departe; se 
roagă la Dumnezeu s-o oprească trimiţându-i în 
cale un uragan şi fiare sălbatice. Femeia 
curajoasă întâmpină greutăţile întâlnite şi ajunge 
la locul construcţiei. Clemens îi comunică soarta 
care o aşteaptă; soţia îi răspunde: „Facă-se cum ai 

decis dacă viaţa mea ţi-a devenit o povară”. 
Copilul aude conversaţia şi începe să plângă, iar 
mama îl încurajează cu cuvinte calde: „dragul 
meu, vei întâlni mulţi copii buni şi păsări care îţi 
vor cânta în locul meu”. Balada se termină cu 
amărăciunea meşterului Clemens care nu mai 
poate dormi văzând cum plânge copilul . 17

Deosebirea tematică a acestei balade este absenţa 
elementului mitic: sfinţi, îngeri, zâne etc.

În folclorul internaţional este cunoscută 
încă de la începutul secolului XX balada 
construirii oraşului Scutari (Skadar). Trei prinţi 
împreună cu trei sute de meşteri zidari lucrează la 
zidirea acestei cetăţi, dar zâna Villa, surpă 
noaptea ceea ce se zideşte în timpul zilei. După 
trei ani, aceiaşi zână, impresionată de suferinţa 
constructorilor, le spune că este necesar 
sacrificiul unei fiinţe omeneşti pentru ca să se 
poată termina construcţia începută; sunt căutaţi 
astfel, Stoian şi Stoiana, care nu pot fi găsiţi cu 
toate eforturile principelui Disimir. Numele 
gemenilor Stoian şi Stoiana sunt în legătură cu 
verbul „stoiata = a sta”; prezenţa lor este 
necesară, pentru că la temelia construcţiei nu a 
fost jertfă arhetipală, iar ei, cu magia numelui lor, 
ar influenţa statornicia la tot ceea ce stă în această 
lume de alunecări şi căderi; fiind vorba de fiinţe 
arhetipale care nu sunt de găsit oricât ar fi căutate, 
cetatea ar putea fi clădită, dacă ar fi zidită la 
temelia ei una din soţiile meşterilor .18

Cei trei meşteri zidari, care sunt şi 
principi, se leagă prin jurământ ca să fie zidită 
prima soţie care va sosi a doua zi; de fapt numai 
cel tânăr „Goico” se ţine de cuvânt, nu-i spune 
soţiei de jurământul lor. A doua zi, tânăra soţie, 
văzând pe bătrâna mamă că pregăteşte mâncarea 
pentru Goico, o roagă s-o lase pe ea s-o ducă. 
Ajunsă la locul construcţiei, începe să fie zidită, şi 
înţelegând că este ursită morţii, îi roagă pe zidari 
să-i lase „o mică fereastră la pieptu-mi de mamă 
duioasă” ca să-şi poată alăpta copilul şi, de 
asemeni, o altă fereastră, în faţa ochilor:

„Departe să-i văd locuinţa
Şi când mi-or aduce copilul
Şi când mi l-or duce acasă ”19

Balada se încheie cu terminarea 
construcţiei, cu preţul sacrificiului uman, hotărât 
de divinitatea locală.

Peter Skok a risipit o parte din nebuloasa 
care domnea în legătură cu identitatea lui Goico, 
lingvistic, ştiinţific şi etic în „Rumunske paralele 
zidanju Skadra”: 

1. legenda cu motivul folcloric al zidirii 
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unei femei a luat naştere într-un mediu de zidari.
2 .  aceş t i  z ida r i  au  fos t  români i 

macedoneni, aşa numiţii „gogi”. Ei sunt creatorii 
şi răspânditorii legendei .20

Balada românească „Meşterul Manole” 
are aceeaşi temă cu cele precedente, în plus 
include elemente care nu se găsesc la nici una din 
ele. Intre multele variante ale acestei balade este 
potrivită întâietatea celei culese de C.N. Mateescu 
şi D. Găzdaru, care ne spun că această baladă a 
fost găsită şi apreciată în 1653-1657 de Paul de 
Alep, ca însoţitor al Mitropolitului Macarie, în 
vizita făcută Ţărilor Româneşti . Locaşul de 21

rugăciune, element constituent al baladei, este 
menţionat în istoria românească din secolul 
XVII . Biserica are aspect unic, iar fântâna 22

Meşterului Manole, prin captarea izvorului din 
curtea ei, precum şi frumuseţea deosebită a  
construcţiei, au generat legenda şi balada încă din 
acele timpuri. Vasile Alecsandri a cules-o în 
secolul XIX ; iar în ultimele decade a trecut 23

graniţele româneşti.
Balada începe cu căutarea unui loc 

potrivit pentru construcţia unui lăcaş de 
rugăciune:

„Pe Argeş în jos
Pe  un mal frumos
Negru Vodă trece
Cu tovarăşi zece;”...

Principele şi suita lui întâlnesc un cioban 
cu turma lui pe care-l întreabă:

„Mândru ciobănaş
Din fluier doinaş
Nu cumva ai văzut
Un zid părăsit
Şi neisprăvit...”

Ciobănaşul răspunde:
  „De doamne am văzut

Pe unde am trecut
Un zid părăsit 
Şi neisprăvit”

Negru Vodă alege acel loc pentru 
construcţia mănăstirii.

Construcţia începe, dar tot ce se zideşte 
ziua, noaptea se surpă.

Meşterului Manole, în vis, i se spune că 
pentru terminarea lucrării începute este necesar să 
fie sacrificată una dintre soţiile lor:

„Ş-orice soţioară,
Orice surioară,
Mâni în zori de zi
Întâi s-a ivi,
Pe ea s-o jertfin

În zid s-o zidim... ”24

Manole nu-i spune soţiei jurământul făcut 
cu zidarii; cei nouă pleacă acasă, iar el rămâne 
lângă construcţie. În zori de zi, soţia lui  porneşte 
la drum spre sacrificiul despre care nu ştie nimic, 
înfruntă ploaie torenţială şi vânt năprasnic, pe 
care divinitatea i le pune în cale la cererea soţului 
ca să-i fie salvată dragostea de pe pământ  u . C
toate acestea, soseşte la locul construcţiei şi este 
zidită la temelia bisericii. Zidul şopteşte durerea 
femeii sacrificate. Construcţia este terminată, iar 
principele Negru Vodă îi întreabă dacă pot face o 
altă mănăstire mai frumoasă, la care primeşte 
răspuns:

„Află că noi ştim
Oricând să zidim
Altă monastire
Pentru pomenire
Mult mai luminoasă 
Şi mult mai frumoasă!... ”25

Mulţumirea principelui, la cererea căruia 
a fost clădit lăcaşul de închinăciune, este umbrită 
de posibilitatea ca Manole să clădească un 
edificiu mai frumos decât cel terminat. Principele 
comandă surparea schelelor, iar cei zece zidari au 
rămas pe acoperiş. Colegii lui Manole îşi fac aripi 
din scânduri cu care încearcă să zboare; când 
ajung pe pământ mor şi se transformă în stânci de 
piatră. Manole este singurul care rămâne pe 
acoperiş; îşi construieşte şi el aripi speciale şi 
zboară în şoaptele soţiei sacrificate:

„...Viaţa mi se stinge,
Iar unde cădea
Ce mi se făcea?
O fântână lină
Cu apă puţină
Cu apă sărată
Cu lacrimi udată! ”26

Acestea sunt pe scurt prezentările 
descriptive ale celor care au împletit mitul 
realizării construcţiei cu un sacrificiu uman.

Cosmogonia descrie în mod deosebit 
creaţia ; fiind vorba de creaţie umană, este un 27

consum de energie, în care transformările sunt 
bazate pe suferinţă.

Baladele sud-est europene având ca temă 
construcţia creatoare, sunt în lumea poeziei, care 
după Plato, Fabre d-Oliver etc., este limbaj divin.

Fiecare din aceste balade are variante cu  
ornamentaţii care înfrumuseţează sau urâţesc 
originalul. Paternitatea acestor creaţii este proto-
istorică, tratamentul ei trebuie doar cercetat şi 
prezentat calitativ.
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Balada bulgărească este bazată pe eforturi 
de adaptare,  ba chiar de neîncredere a 
colaboratorilor, dar didactică.

Balada grecească este un amalgam de 
expansiune tridimensională către lumea 
spirituală, dominată de probleme familiale.

Balada ungurească descrie împliniri 
sociale împletite cu dezamăgiri personale şi 
familiale, orientate către o expresie delicată a 
sufletului, cântecul.

Balada sârbească face legătura dintre 
frământările terestre şi divinităţile locale în 
vederea limitării instabilităţii umane.

Fiecare din ele – în afară de cea 
ungurească – au ca element de legătură simbolică 
cu divinitatea, inelul. Sacrificiul la toate este 
unilateral, reprezentat prin persoana dragă cu care 
convieţiuieşte; iar reprezentantul creaţiei divine, 
meşterul zidar, este un catalizator mai mult sau 
mai puţin sentimental.

Balada Meşterul Manole începe cu 
căutarea locului pentru construcţie. Astfel, geniul 
popular a împletit spaţiul tridimensional al  
creaţiei - axa timpului  cu un trecut îndepărtat; -
mai precis, construcţia mănăstirii trebuie să fie 
făcută într-un loc în care a fost ceva, iar un cioban 

i-l indică:
„... Un zid de demult
Un zid părăsit
Şi neisprăvit
Vechiu şi mucezit.... ” 28

În continuare, legătura post-mortem a 
personajelor principale, îi arată pe Manole şi soţia 
lui ca reprezentanţi modeşti ai Creatorului infinit 
într-o creaţie finită; ei nu au nevoie de inel, pentru 
că unirea cu transcendentul a fost făcută prin 
sacrificiu – şi fără exagerare păstrată – într-un 
timp pe care din păcate oamenii l-au uitat; astfel, 
românul a încreştinat mitul creaţiei amalgamând 
suferinţa terestră cu eternitatea, prin simbolul 
înălţării omului către sublim.

Folclorul românesc a păstrat ecoul iniţial 
al spiritualităţii umane; alegerea locului pentru 
reclădirea unui lăcaş de rugăciune, indicat de 
cioban, deschide uşa centrală către faptul 
primordial.

Monogeneza mitului privitoare la 
sacrificiul uman este prezentată în aceste valori 
ale spiritualităţii umane; răspândite ca o lumină 
simbolică, împodobesc evoluţia creaţiei divine în 
eternitate.
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Whisky,	cowboys	și	capre	–	8	Martie

Cristian	BODNĂRESCU

   honny avu o noapte zbuciumată, duelul 
de a doua zi nu i-a dat pace. Totuși, nu putea 
renunța și fugi, toată societatea newyork-eză l-ar 
fi considerat „gay”, pe atunci nefiind un titlu 
„prea” onorabil. Așa că în dimineața zilei de 8 
martie 1857, își trase hotărât cizmele de cowboy 
și ieși în oraș. 

Călărind un veritabil Thoroughbred, 
protagonistul nostru face din mers cu ochiul 
doamnelor mature și tinere de pe uliță, cât își 
descheie vreo 2 nasturi de la cămașă, spre a-și 
dezveli pieptul proeminent. Ajuns în birtul 
„Black Beard” (since 1680 Trade Mark), chemă 
barmanița cu o lovitură convingătoare în masă (în 
acel an drepturile femii încă nu erau revendicate). 
Deîndată apăru o tinerică amabilă, îmbrăcată 
provocator, dar sărăcăcios.
   „ -  Yes Sire, what can I bring you? … I am 
waiting....

- ? Ai răbdare, fă, nu văzui că mă-necași
Damn bitch! Spuse Jhonny, scuipând. A 
whisky, please!”

Nici 30 de minute nu trecură, celularul 
eroului nostru începu să țipe: „Te așteaptă Bobby 
în parc la duel. A zis să-ți transmit, că-mi spărgea 
mecla!”. „No bine, ia-ț' dolaru'!“ mulțumi elegant 
J, dând de înțeles băiețandrului să se retragă, 
trăgându-i un șut în fund.

Călătoria romanticului nostru cowboy pe 
drumurile New York-ului începu. Peste tot viața 
revenea odată cu adierea vântului primăvăratic. 
Tarabe aduse de negustori, căruțe, birturi însoțite 
de cai și trăsuri ducând matroane... Ce făcuse rău 
în ultima vreme J, ca Dumnezeu să-l favorizeze 
pe B? Era un gentleman respectuos, niciodată nu 
trăsese într-o femeie (în față) și mereu nutrea un 
respect evlavios față de damele din Casa de 
Toleranță, chiar se închina la apriția Rosei 
Luxemburg și a Clarei Zetkin. Fetele socialiste 
„era pă felie” și nimeni nu poate nega acest 
adevăr.

Dar timpul trece și pașii frenetici ai lui J 
ajunseră în parcul duelului, spre a-și cere 
drepturile la respect și admirație în fața 
„tovarășilor” cowboy. La nici 30 de leghe se afla 
Bobby, înarmat până-n dinți. 

„Și-i cu tini 'ăi bulachi, ti crez' zmău?!”
„No, amu-ia ti prind șî caprâ ti fac wai!” 

ripostă Jhonny. „Niși di pistol n-am nevoi!”.
În câteva clipe, protagoniștii povestirii depănară 
armele, repezindu-se unul spre celălalt să-și 
confirme respectul, prin pumni. Nici nu apucară 
să-și tragă vreunul, că zăceau amândoi trântiți pe 
spate, cu ochii umflați.

Cuprinși de tumultul duelului, au omis că 
au venit sute de femei proletare, într-o 
manifestație pentru a-și cere drepturile de la 
patronii amerciani. D-na Luxemburg i-a tras un 
pumn lui Jhonny cel rău, în timp ce partenera 
acesteia, madamme Zetkin, i-a prins un upercut 
devastator golanului de Bobby. Muncitoarele au 
lăsat zugrăveala casei de toleranță spre a face 
pace în lume: „Make peace, not war!”…. 

Cam așa s-ar fi desfășurat o zi firească de 
8 martie a New Yourk-ului secolului al XIX-lea, 
în 1857. Feministele socialiste Clara Zetkin și 
Rosa Luxemburg, finanțate de Moscova, au 
inventat o presupusă mișcare de stradă feministă 
ce ar fi avut loc la data și locația sus-menționate, 
ulterior găsindu-se falsitatea acestei știri. 

J
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De fapt, în ziua de 8 martie, calendar nou, începea 
în Rusia înlăturarea regimului țarist, fiind înlocuit 
de cel bolșevic. Este adevărat că austeritatea 
regimului țarist, care înnăbușea revoltele 
țărănești, necesita o schimbare, dar victimele 
comunismului au fost cu mult mai numeroase. 

De ce această dată a fost acceptată de mai 
multe țări din lume?
  Femeile nu aveau multe drepturi și au fost 
marginalizate de milenii, sub agresivitatea unei 
societăți patriarhale, încurajate de mișcările 
religioase. Ele, fiind discriminate atâta vreme, 
aveau cu adevărat nevoie de recunoașterea 
drepturilor, de libertate și iubire. În acest sens, ne 
punem întrebarea dacă nu cumva bărbații poartă 
vina acestei date marcate cu sânge, cu precădere.

70% din țările lumii NU recunosc data de 
8 martie, cunoscând contextul ei istoric. Cele mai 
bogate și mai puternice țări ale lumii, între care: 
SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, 
Qatar, Singapore, Brune Darrusalam, Kuveit, 
Emiratele Arabe, Luxemburg, Hong Kong, 
Norvegia, Irlanda și multe țări dezvoltate 
economic și militar au încă o poziție fermă față de 
comunism. Dacă analizăm puțin harta, tocmai 
țările post comuniste mai sărace material și 
cultural, care nu investesc prea mult nici în forța 
armatei, acceptă această manipulare roșie. 

De ce nu t rebuie  serbată  o  dată 

comunistă?
Stéphane Courtois apreciază un număr de 

100 milioane oameni uciși de regimul comunist, 
față de 25 milioane crime naziste. Spre un miliard 
de oameni ce au făcut închisoare comunistă, au 
suferit represalii ori au avut în familii rude închise 
ori deportate... Aici mai putem cumula dărâmarea 
bisericilor, promovarea anti-cristului, a prostiei 
de masă, manipulării, sufocarea mișcărilor 
artistice și a drepturilor minime cetățenești.

Egalitatea între sexe
Femeile niciodată nu vor putea fi egale 

bărbaților! Fiind marginalizate de milenii, ucise, 
prigonite, arse pe rug și înjosite, ele merită un 
respect mai mare decât bărbatul care a permis 
toate acestea, de-a lungul timpului. Femeile 
domină toate artele, inclusiv literatura romantică 
ori gothic/thriller: Anne Rice, surorile Bronte, 
Mary Wollstonecraft Shelley – Frankenstein, ș.a. 
Tocmai de asta ar trebui respectate la adevărata 
valoare, serbându-le la o dată demnă de 
îndumnezeire și nu îndreptată către anticrist. Sunt 
multe date ancestrale în care se serbează 
dătătoarea de viață - femeia. Țările civilizate și 
aproximativ 70% din țările lumii au adoptat deja 
una din aceste date, respingând un 8 martie cam... 
sângeros! Îmi exprim speranța ca România să 
respecte cu adevărat ziua femeii, într-un viitor ce 
nu va fi post comunist!



1.  Dragă Romanic, ţara mea de dor
Munţii tăi au fruntea până sus la nori. 
Codrii tăi străbuni şi-ntinsele câmpii 
Leagăn sunt de veacuri pentru-ai tăi copii,

Maică Românie din veci pe-acesl pământ,
Pe-ale tale braţe români au fost şi sunt

2.  Drag mi-i cerul nopţii cu tainice sclipiri
Şi doina de jale în nopţile târzii.
 Dragă mi-i cununa spicului de grâu 
S-ompletesc cu mâna, să mi-o prind la brâu.

Maică Românie din veci pe-acest pământ,
Pe-ale tale braţe români au fost şi sunt

3.  Dorurile lumii, la noi se-ntâlnesc
Şi se-aşază-n graiul nostru strămoşesc 
Peste tot în lume, oriunde privesc 
Toţi au zis că dorul este românesc.

Maică Românie din veci pe-acest pământ,
Pe-ale tale braţe români au fost şi sunt

4.  Fost-au vremuri grele, vremuri de necaz. 
Şi-au curs multe lacrimi, pe al tău obraz 
Dragă Românie, ţara mea de dor.
Maică rugătoare a românilor.

Maică Românie din veci pe-acest pământ, 
Pe-ale tale braţe români au fost şi sunt.
Ne-au bătut şi vânturi, ne-au bătut şi ploi
Dorul şi-omenia au rămas la noi...
Maică Românie din veci pe-acest pământ, 
Pe-ale tale braţe români au fost şi suni.

Dragă	Românie

Versuri:	Angela	Chelaru
Interpret:	Alexandra	Chira
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