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     ără îndoială, cel mai important eveniment 
istoric marcat în cel de-al doilea trimestru al 
acestui an este cel petrecut în urmă cu 100 de ani, 
în aprile 1919, când Satu Mare şi ţinuturile 
sătmărene au fost scoase din robia seculară de 
către brava Armată Română, făcând posibilă 
punerea în practică a istricei hotărâri de la 1 
Decembrie 1918 a celor peste 1200 de delegaţi, 
din care circa 120 din fostul Comitat Sătmar, la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

Din fericire, măcar acum, la împlinirea unui 
veac de la integrarea efectivă a meleagurilor 
noastre în graniţele fireşti ale României, 
autorităţile judeţene şi locale s-au implicat şi 
angajat în organizarea unor manifestări pe 
măsura măreţelor împliniri făptuite de români 
pentru români. Spun aceasta deoarece, din 
cunoştinţele mele, după instaurarea regimului 
comunist, adus de tancurile sovietice pe plaiurile 
carpatine, şi până acum, o singură dată s-a mai 
marcat la Satu Mare acest eveniment, mai precis 
în urmă cu exact 10 ani, în aprilie 2009, la 
iniţiativa Muzeului Judeţean Satu Mare – prin 
directorul dr. Viorel Ciubotă, a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean – prin inspectorul general 
adjunct prof. dr. Ioan Viman şi a Asociaţiei Civice 
Tempora – prin subsemnatul. Desigur, în 
organizarea evenimentului, ce marca 90 de ani de 
la eliberarea Sătmarului de sub ocupaţia 
bolşevică maghiară, s-au implicat şi alte instituţii 
(Consiliul Judeţean şi Prefectura Satu Mare în 
primul rând) şi asociaţii (Unirea 2009 Carei, de 
exemplu), momentul central fiind reprezentat de 
un simpozion ştiinţific desfăşurat la Muzeul 
Judeţean în data de 21 aprilie 2009. Tot în aceeaşi 
zi, a avut loc, în prezenţa marii majorităţi a 
participanţilor la simpozion, inaugurarea şi 
sfinţirea unui mormânt reamenajat şi a 
monumentului ridicat la căpătâiul acestuia în 
memoria a 4 ostaşi români ce şi-au pierdut viaţa la 
Carei în aprilie 1919. A doua zi a avut loc o 
manifestare la Monumentul Eroilor din Hodod, 
acolo unde-şi dorm somnul de veci primii 19 
ostaşi ucişi în campania Armatei Române 
declanşată aici în 16 aprilie 1919, ora 03:00.

De ce am amintit aceste lucruri? Din cel puţin 
două motive. În primul rând, pentru că acele 

manifestări au constituit punctul de pornire al 
editării noii serii a revistei Eroii Neamului, în 
toamna acestui an urmând să aniversăm 10 ani de 
la apariţia primului număr, care a cuprins chiar 
materialele prezentate le simpozion. Asupra 
acestui aspect voi reveni.

Pe de altă parte, doresc să evoc uriaşa 
diferenţă între manifestările din 2019, faţă de cele 
din 2009, datorate, în primul rând, conştientizării 
mult mai profunde de către autorităţi şi opinia 
publică sătmăreană actuală a importanţei acestui 
eveniment asupra devenirii istorice a Sătmarului 
milenar, reuşindu-se coagularea mai multor forţe 
şi energii, care au condus în final la o adevărată 
S Ă R B Ă T O A R E  A C E N T E N A R U L U I 
SĂTMĂREAN! Şi, în opinia mea, a mai fost o 
motivaţie ce a dat o mai mare amploare 
manifestărilor: existenţa unui reper, a unui 
simbol al acelor vremuri, în jurul căruia au avut 
posibilitatea să vibreze toate inimile curate ale 
românilor sătmăreni - MONUMENTUL 
EROULUI NECUNOSCUT - reamplasat cu 
mari eforturi, după aproape 80 de ani de la 
dispariţie, în Piaţa Libertăţii din municipiul Satu 
Mare. Sătmărenii şi Armata Română au avut cui, 
simbolic vorbind, să aducă omagiul şi prinosul de 
recunoştinţă pentru jertfele aduse pe Altarul 
Patrie de către el, SOLDATUL ROMÂN, pe 
care-l imortalizează noul monument de for public 
al bătrânei urbe de pe Someş.

Şi, pentru ca tot ceea ce s-a întâmplat în 
judeţul nostru legat de acest eveniment să nu se 
dea uitării, voi încerca să fac o scurtă trecere în 
revistă, cronologic, a tuturor activităţilor dedicate 
Centenarului Sătmărean desfăşurate în această 
perioadă, unele fiind prezentate mai în detaliu în 
articole separate de către colegii mei.

Manifestările au debutat, aşa cum era şi 
firesc, acolo unde au început ostilităţile 
adevărate, adică între armate, nu doar între 
militarii secui şi maghiari bolşevizaţi ai lui Bela 
Kun, foarte „viteji”, şi populaţia neajutorată a 
românilor din zonele pe care Ungaria se 
încăpăţâna să le ţină, în contra evidenţei, sub 
ocupaţie de tip feudal, respectiv la Hodod. Aici 
şi-au pierdut viaţa 19 ostaşi din Armata Română, 
deasupra gropii comune în care au fost 
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înmormântaţi ridicându-se ulterior un frumos 
monument, a cărui istorie o puteţi afla din 
articolul prestigiosului, valorosului şi harnicului 
(ceva de genul lui Viorel Câmpean al nostru) 
istoric şi documentarist sălăjan, dr. Marin Pop, de 
la Muzeul de istorie din Zalău. (Notă: Îi 
mulţumesc d-lui dr. Marin Pop pentru că ne-a 
încredinţat spre publicare un material atât de bine 
documentat şi atotcuprinzător a ceea ce s-a 
întâmplat în zona Hodod în aprilie 1919 şi 
ulterior, cu acest prilej cerându-mi şi iertare 
pentru omisiunea făcută în numărul precedent 
netrecându-i titlul de doctor, pe care, ştiu din 
surse sigure, şi l-a câştigat pe merit!)

Despre acest monument am vorbit şi am tras 
semnale de alrmă de nenumărate ori, încă din 
primele numere ale revistei, dat fiind că se afla, 
vizibil, într-un continuu proces de degradare, 
lăsând la o parte faptul că nimeni nu se preocupa 
de punerea lui în evidenţă, iar conştiinţa noastră 
de români ce ne datorăm statutul şi situaţia 
naţional-socială şi politică de astăzi jertfei acelor 
eroi nu ne dădea pace. Din fericire, aceste apeluri 
au atins, într-un final, câteva coarde sensibile şi 
lucrurile încep să intre în normal. Aşa după cum 
aminteam, Muzeul Judeţean Satu Mare, prin 
Consiliul Judeţean Satu Mare, a obţinut o 
finanţare destul de consistentă (nu cât şi-ar fi 
dorit, desigur, dar să vadă şi diriguitorii judeţului 
cum este să te descurci cu cât primeşti din ceea ce 
ceri, justificat, pentru proiecte culturale!!!) 
pentru reabilitarea a peste 30 de monumente ale 
eroilor din judeţ din partea Ministerului Culturii 
şi Identităţii Naţionale, în cadrul Programului 
Centenar. Desigur, printre ele se numără şi cel de 
la Hodod, pentru care s-au făcut eforturi pentru a 
fi gata la ora împlinirii centenarului, atât 
monumentul în sine cât şi grădina în care este 
amplasat situându-se acum la standarde demne 
de toată lauda, aşa după cum se poate vedea. (foto  
Coperta 1 și foto 1). Pe lângă reabilitarea 
monumentului, care a inclus şi schimbarea plăcii 
pe care sunt înscrise numele eroilor, s-a refăcut 

aleea de acces şi s-a construit un gard 
împrejmuitor, dar s-a şi amplasat un catarg de 
susţinere a Drapelului Naţional în spate-lateral de 
monument. Ar mai fi de dorit, pentru ca totul să se 
apropie de perfecţiune, ca să se realizeze şi o 
semnalare a existenţei acestuia pe şoseau ce trece 
prin faţalui.

Ceremonialul militar şi religios a fost onorat 
de prezenţa P.S. Timotei Sătmăreanul, care a 
sfinţit şi binecuvântat atât monumentul cât şi 
Drapelul naţional ce a fost înălţat pe catarg, 
alături de un important sobor de preoţi din 
Protopoiatul Carei, în frunte cu protopopul 
Florian Mocan. De asemenea, au participat 
oficialităţi judeţene şi locale, reprezentanţi ai 
comenzii unităţilor militare din Satu Mare, 
rezervişti militari, elevi şi locuitori din Hodod şi 
satele vecine. „Pata de culoare” a întregului 
ceremonial a fost dată, însă, de un detaşament de 
militari echipaţi în ţinută specifică primului 
război mondial, precum şi de o mică trupă de la 
Detaşamentul Mateiaş de la Muzeul Municipal 
din Câmpulung Muscel şi Clubul de istorie 
militară din Bucureşti, de asemenea în ţinută 
militară şi de surori medicale de epocă, toţi 
executând ceremonialul după comenzile 
specifice perioadei respective. (foto 2) Mai mult, 
au tras salve cu un aruncător de grenade folosit în 
acele timpuri, stârnind o senzaţie aparte printre 
participanţi. 

Este de menţionat şi faptul că, în cadrul 
aceluiaşi proiect derulat de Muzeul Judeţean, a 
fost reabilitat şi Monumentul eroilor din centrul 
comunei, ridicat în memoria eroilor căzuţi în cel 
de-al doilea război mondial (foto 3), dar şi un 
altul din apropiere dedicat eroilor din sat căzuţi în 
cele două conflagraţii ale secolului trecut, având 
înscris un text în maghiară şi numele eroilor (foto 
4). Nu este de neglijat nici faptul că acţiunea 
Consiliului şi Muzeului Judeţean a „stimulat” şi 
energiile locale, astfel că primăria şi cetăţenii din 
Hodod au reabilitat un mormânt comun şi un foto 1

foto 2
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monument ce ţine loc de piatră de căpătâi a 
acestuia situat în vechiul cimitir reformat din 
localitate, fapt care nu poate decât să ne bucure, 
ştiut fiind faptul că „eroii nu au naţionalitate”, 
mulţi pierzându-şi viaţa pentru cauze străine de 
propriul interes, însă dacă „porunca de împărat, la 
bătaie i-o mânat”, nu au avut de ales, ci doar de 
încercat fiecare, după puteri şi noroc, să scape cu 
viaţă. Cei ce au reuşit au devenit veterani, ceilalţi 
eroi. Să le fie memoria binecuvântată tuturor! 

În aceeaşi zi, de la ora 16, a avut loc la 
Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare 
un eveniment de înaltă ţinută ştiinţifică, culturală 
şi artistică, al cărui organizator principal a fost 
distinsa doamnă director de la Muzeul Judeţean 
Satu Mare, dr. Daniela Bălu, alături de alte 
instituţii şi organizaţii, respectiv Consiliul 
Județean Satu Mare, Inspectoratul Școlar 
Județean, Casa Corpului Didadic „Dariu Pop” și 
Asocia ț ia  Civică  Tempora  Satu  Mare . 
Momentele artistice, din păcate în prezenţa unui 
public nu foarte numeros, au fost susţinute la un 
înalt nivel de Corul „Solemnis” al Bisericii 
„Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de 
distinsa doamnă profesor Maria Chiș, aspecte 
mai în detaliu putând citi în articolul valoroasei 
noastre colege dr. Daniela Bălu. 

A doua zi, 17.04.2019, a avut loc în 
localitatea Paulian, comuna Doba, un alt 

ceremonial militar şi relgios, care s-a desfăşurat 
la monumentul închinat colonelului Constantin 
Paulian, erou al Primului Răboi Mondial, căzut la 
datorie în timpul ofensivei Armatei Române 
pentru dezrobirea ţinuturilor de nord-vest de sub 
teroarea bolşevică a trupelor lui Bela Kun. Şi aici 
a fost reabilitat monumentul existent, în cadrul 
aceluiaşi proiect al Muzeului Judeţean finanţat de 
către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
adăugându-i-se şi un catarg de susţinere a 
Drapelului Naţional. (foto Coperta 4) 

Au fost prezente oficialităţi judeţene şi 
locale, în frunte cu Prefectul judeţului Satu Mare, 
domnul Darius Filip şi vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean, domnul Ioan Rus, iar 
reprezentanţii Muzeului Judeţean, respectiv 
managerul dr. Liviu Marta şi cercetătorul dr. 
Claudiu Porumbăcean, au prezentat pe scurt, la 
fel ca la Hodod de altfel, proiectul de reabilitare a 
monumentelor eroilor din judeţ, precum şi 
aspecte legate de ceea ce s-a întâmplat pe aceste 
meleaguri în aprilie 1919. Menţionăm că, în 
cadrul proiectului, s-a înmânat primarului Mihai 
Ghetina o placă memorială în amintirea eroului 
Nedelcu Bosângeanu, căzut la intrarea în 
localitate, chiar în dimineaţa zilei de 19 aprilie 

foto 3

foto 4
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1919, pentru a o amplasa la loc vizibil, de cinste. 
(foto 5) Din păcate, după aproape 3 luni de la acel 
frumos eveniment, placa memorială nu poate fi 
admirată de către cetăţenii comunei sau de către 
vizitatori!! Aşteptăm ca domnul primar să ne 
invite la sfiţirea acestei plăci ce aminteşte de eroii 
ce şi-au dat viaţa pentru eliberarea comunei pe 
care o administrează! Şi mai aşteptăm ca domnia 
sa să intreprindă demersuri pentru ridicarea unui 
monument reprezentativ închinat eroilor locali 
din cele două războaie mondiale, comuna Doba, 
deşi este una dintre unităţile administrative 
prospere ale judeţului nostru, neavând încă un 
asemenea obiectiv, deşi în perioada interbelică a 
existat o troiţă dezansamblată în timpul ocupaţiei 
horthyste (1940-1944).  

Revenind la manifestarea de la monumentul 
colonelului Paulian, vom consemna prezenţa 
aceloraşi militari şi voluntari din Bucureşti şi 
Câmpulung Muscel, echipaţi cu uniforme de 
epocă, precum şi faptul că ceremonialul religios a 
fost oficiat de un sobor de preoţi în frunte cu 
părintele Florian Mocan, protopopul ortodox al 
Careiului, care a sfinţit şi binecuvântat 
monumentul şi Drapelul naţional ce a fost apoi 
înălţat pe catarg. 

Cum era şi firesc, grosul activităţilor dedicate 
CENTENARULUI SĂTMĂREAN s-au 
desfăşurat în 19 aprilie 2019, după următorul 
program:

Dimineaţa, de la ora 9:30, s-a sfinţit placa 
memorială cu delegaţii din Satu Mare la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918, amplasată pe clădirea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pe 
Corso. În mod normal, aceasta trebuia să fie 
amplasată pe clădirea Hotelului Dacia, acolo 
unde s-au întrunit românii sătmăreni şi au hotărât 
constituirea Consiliului Naţional Român şi au 
ales delegaţii la marele eveniment ce urma să aibă 
loc peste câteva zile la Alba Iulia, însă starea 

deplorabilă în care se află impozantul şi 
reprezentativul imobil nu a permis acest lucru. 
Manifestarea face parte dintr-un proiect al 
Direcţiei Judeţene de Cultură Satu Mare, derulat 
împreună cu Cenaclul Afirmarea, şi constă în 
amplasarea unor astfel de plăci memoriale pe 
frontispiciul unor clădiri reprezenative în 
localităţi ale judeţului care au trimis delegaţi la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

Apoi, La Muzeul Judeţean Satu Mare a avut 
loc vernisajul unei expoziţii şi prezentarea unor 
materiale referitoare la marele eveniment din 
viaţa Sătmarului milenar, inclusiv cu sprijinul 
celor de la Câmpulung Muscel şi Bucureşti, care 
de altfel au prezentat în zilele anterioare 
demonstraţii (darea Onorului, schimbarea gărzii 
etc.) pe platoul din faţa muzeului, precum şi cu 
actori de la Teatrul de Nord Satu Mare, 
încercându-se refacerea atmosferei, prin 
costumaţie şi dialoguri, din urmă cu 100 de ani. 
(foto 6) 

De aici, toţi participanţii s-au deplasat la 
Cimitirul Eroilor de pe B-dul Cloşca, unde s-a 
săvârşit ceremonialul religios şi militar obişnuit, 
„pigmentat” de prezenţa şi prestaţia trupelor 
invitate de la Detaşamentul Mateiaş şi Clubul de 
istorie militară. (foto 7)

La solicitarea noastră, s-a luat decizia ca 
toate detaşamentele de militari prezente la cimitir 
să se deplaseze în marş, în frunte cu o fanfară 

foto 5
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militară asigurată de Divizia 4 Gemina din Cluj, 
urmaşa celebrei Armate a IV-a a Transilvaniei, 
până în centrul municipiului, la Monumentul 
Eroului Necunoscut. E adevărat că dorinţa 
noastră a fost ca înainte de a urca pe Podul 
Decebal, sau chiar pe mijlocul acestuia, să se 
reconstituie celebra scenă a întâmpinării primei 
trupe de militari sosiţi la Satu Mare în ziua de 19 
aprilie 1919 de către fruntaşul unionist al 
românilor sătmăreni, avocatul Ilie Carol Barbul. 
Din diverse considerente, s-a renunţat la idee, 
totuşi momentul a fost „jucat” de către actori ai 
Teatrului de Nord, invitaţii din Bucureşti şi 
Câmpulung Muscel, sprijiniţi de angajaţi de la 
Muzeul Judeţean Satu Mare şi Arhivele 
Naţionale, fiind bine primit de public. Poate a fost 
mai bine aşa, deoarece scena a fost văzută şi 
auzită de mult mai mulţi sătmăreni, fiind utilizate 
şi microfoanele de la staţia de amplificare.

În continuare, s-a derulat ceremonialul 
militar şi religios obişnuit, slujba de pomenire a 
eroilor fiind săvârşită de un sobor de preoţi în 
frunte cu protopopul ortodox al Sătmarului Ioan 
Socolan. Alocuţiuni despre însemnătatea Zilei de 
19 aprilie pentru sătmăreni, dar şi pentru întregul 
popor român, au fost rostite de prefectul judeţului 
Satu Mare, domnul Darius Filip, şi ministrul 
Apărării Naţionale, domnul Gabriel Leş. Într-o 
oarecare măsură am fost mâhnit, deoarece 
niciunul dintre vorbitori nu a adus mulţumiri 
celor ce s-au implicat într-un fel sau altul în 
refacerea şi reamplasarea monumentului pe 
vechea locaţie! Şi nu este vorba despre lipsă de 
modestie, pentru că nu mi-aş fi dorit să mi se 
p o m e n e a s c ă  n u m e l e ,  c i  s ă  s e  a d u c ă 
MULŢUMIRI TUTURUR celor ce au derulat 
sau sprijin acest important proiect pentru 
comunitatea românilor sătmăreni, fapt ce se 
constituie într-un exemplu de solidaritate şi, pe 
cale de consecinţă, de reuşită atunci când diferite 
forţe se unesc pentru un scop comun.

A urmat apoi o impresionantă paradă 
militară, pe lângă defilarea obişnuită a 
detaşamentelor prezente la manifestare, prin faţa 
oficialităţilor şi a numerosului public trecând 
diverse echipamente de tehnică ale mai multor 
arme din Ministerul Apărării Naţionale şi 
Ministerului Afacerilor Interne, iar deasupra, pe 
cerul senin de primăvară, participanţii au putut 
admira „prestaţia” unor miniescadrile de 
elicoptere şi avioane de luptă, în special copiii şi 
tinerii fiind foarte impresionaţi de atmosfera 

creată. Mulţumim pe această cale tuturor celor 
implicaţi în deplasarea la Satu Mare a atâtor 
militari şi tehnică de luptă din dotarea altor 
garnizoane, începând cu comandantul Centrului 
Militar Judeţean Satu Mare, Lt. Colonel 
Gheorghe Balazs, comandantul Garnizoanei 
Militare Satu Mare, Lt. colonel Florin Dubină, şi 
prefectul Darius Filip, până la ministrul Gabriel 
Leş.

După încheierea paradei militare, Asociaţia 
Civică Tempora a oferit o masă ostăşească la un 
local din Satu Mare, fiind prezenţi circa 30 de 
rezervişti militari din toate armele, cu precădere 
cei implicaţi mai intens în ducerea la bun sfârşit a 
proiectului privind refacerea Monumentului 
Eroului Necunoscut. Şi pentru că a venit vorba de 
monument, trebui să facem menţiunea că, în 
condiţiile în care nu am reuşit să facem rost de 
tunuri de epocă pentru a-l încadra, Asociaţia 
Civică Tempora a mai făcut un efort pentru a 
înscrie pe soclu „povestea” mai veche şi mai nouă 
a acestuia, constituindu-se într-o adevărată lecţie 
de istorie ce va să fie transmisă peste generaţii 
celor ce vor veni după noi şi vor analiza modul în 
care generaţia Centenarului Marii Uniri, românii 
sătmăreni din anul de graţie 2018, au ştiut să-şi 
omagieze înaintaşii şi binefăcătorii.

De la ora 16:00, în sala mare a Teatrului de 
Nord Satu Mare, a avut loc un nou simpozion 
Ştiinţific marca Asociaţia „Uniţi pentru Satu 
Mare”, capul de afiş deţinându-l expozeul 
prorectorului Universităţii Babeş Bolyai din 
Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, care a 
făcut o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în urmă 
cu 100 de ani pe aceste meleaguri, în centextul 
evoluţiei societăţii europene în general, după 
încheierea Primului Război Mondial. Cu acest 
prilej, au fost prezentate două interesante şi 
importante volume, ambele semnalate de 
subsemnatul într-un articol separat dedicat 
„cărţilor Centenarului”, respectiv: Românii din 
Transilvania în Primul Război Mondial 1914-
1918, autor venerabilul procuror Ioan Bâtea, 
originar din Scărişoara Nouă, preşedinte de 
onoare a Societăţii Cultural-Patriotice „Avram 
Iancu”, a cărei prezentare a aparţinut istoricului şi 
cercetătorului băimărean dr. Ilie Gherheş şi 
Ardealul - pământ românesc: (problema 
Ardealului văzută de un american), reeditare 
după ediţia din 1944 a istoricului american Milton 
G. Lehrer, prezentată de iginerul Ionel Costescu, 
preşedintele Asociaţiei „Codrenii”. Volumele au 
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apărut sub auspiciile celor două asociaţii pe care 
le reprezintă autorii, ambele membre ale 
Asociaţiei „Uniţi pentru Satu Mare”.  

Ca în fiecare an, şi acum au fost derulate 
activităţi legate de Ziua Veteranilor de Război, 
însă, din păcate, numărul acestora este tot mai 
mic, orice încercare de acest fel ducând la situaţia 
nefericită în care tocmai cei omagiaţi lipsesc. 
Ziua de 27 aprilie fiind chiar Sfânta Zi de Paşti, 
activităţile au fost puţin decalate, astfel că am 
participat la cea organizată la castelul din Carei, 
în data de 6 mai 2019, de către Direcţia de cultură 
a municipiului, personal de către directorul 
Bogdan Georgescu, cu implicarea câtorva clase 
de elevi, însă fără niciun veteran, ultimul din oraş 
fiind înmormântat cu câteva zile înainte. Au luat 
cuvântul, pentru a omagia demnitatea veteranilor 
de război, preşedintele Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Satu 
Mare, Lt.col. (r) Zorin Platec şi reprezentantul 
Centrului Militar Judeţean – maior Bujor Raț. În 
intervenţia mea am prezentat pe scurt portretul 
unui veteran şi mutilat de război din satul natal, 
Tătăreşti, Pătraşca Dumitru (vezi Şichet, Voicu. 
Portret al unui veteran şi invalid de război. Eroii 
Neamului, Satu Mare, 2013, 5 (s.n.), nr. 2 (15), p. 
42-43.), îndemnându-i pe elevi, ca viitori 
cetăţeni, să facă în aşa fel încât astfel de orori să 
nu se mai repete. Pentru aceasta este nevoie să se 
pregătească continuu, să înveţe pentru a reuşi în 
viaţă, dar şi să-şi iubească ţară, să respecte 
memoria eroilor, cei care au murit lângă veteranii 
ce au avut totuşi fericirea de a se întoarce la casele 
lor, chiar dacă unii schilodiţi pe viaţă. Le-am citit 
şi o poezie ilustrativă în acest sens: Militaru, 
Vasile. Trec mutilaţii. Eroii Neamului, Satu Mare, 
2010, 2 (s.n.), nr. 1 (2), p. 29. (foto 8)

La doar câteva zile distanţă, a avut loc un alt 
eveniment legat de eroi şi veterani, respectiv 9 
mai, dată cu triplă semnificaţie pentru poporul 

român, respectiv: 1. 1877 – Proclamarea 
Independenţei de stat de către Ministrul de 
Externe  a l  Pr inc ipate lor  Uni te  Mihai l 
Kogălniceanu în Parlamentul de la Bucureşti; 2. 
1945 – Ziua Victoriei, încheierea celui de-al 
doilea război mondial în Europa; 3. 1950 – Ziua 
Europei, în care s-a pronunţat Declaraţia 
Schuman, punându-se bazele Uniunii Europene 
din zilele noastre. Manifestările s-au derulat în 
nota normală, tradiţională, cu ceremonialuri 
militare şi religioase la Cimitirul Eroilor şi la 
Statuia Ostaşului Român de pe Bulevardul Vasile 
Lucaciu, rostidu-se scurte discursuri, precum şi 
mesajul primului ministru al României – Viorica 
Dăncilă.

Tot în luna mai, pe 31, figurează în calendarul 
instituţional al României Ziua Rezervistului 
Militar, pe care, în acest an, din varii motive, am 
sărbătorit-o în 22 mai, începând cu o slujbă de 
pomenire a camarazilor plecaţi în lumea 
umbrelor, săvârşită de către preoţii dr. Cristian 
Boloş şi Radu Şimonca, în Catedrala ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, 
unde aceştia slujesc. Apoi, am depus o coroană de 
flori la Statuia Ostaşului Român de pe Bulevardul 
Vasile Lucaciu, după care s-a consumat un 
moment festiv la Muzeul Judeţean Satu Mare, în 
prezenţa reprezentanţilor comenzii unităţilor 
militare/instituţiilor militarizate din Sistemul de 
Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, 
precum şi a oficialităţilor judeţene şi locale, 
respectiv prefectul judeţului Satu Mare, Darius 
Filip, directorul de cabinet al preşedintelui 
Cons i l iu lu i  Judeţean ,  Ş tefan  Coşarca , 
viceprimarii municipiului Satu Mare Doina Feher 
şi Adrian Albu, precum şi consilieri locali şi 
judeţeni.

Pe lângă discursuri le  de evocare a 
importanţei stucturilor militare în societate, a 
meritelor pe care rezerviştii le-au avut în 
menţinerea siguranţei şi ordinii constituţionale a 
statului, precum şi a modului în care aceştia se 
implică şi acum în diverse activităţi social-
educative, constituind un exemplu de patriotism 
şi loialitate faţă de valorile naţionale, s-au acordat 
şi plachete aniversare personalizate celor mai 
merituoşi, precum şi insigne centenare tuturor 
celor prezenţi. Ziua s-a încheiat cu o agreabilă 
masă ostăşească, organizată de către conducerile 
celor 3 asociaţii reprezentative ale rezerviştilor 
sătmăreni, respeciv din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.

Tot din motive obiective (alegeri le 

foto 8
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europarlamentare din 26 mai 2019), s-a marcat 
cu o săptămână mai devreme şi împlinirea a 100 
de ani de la prima vizită a familiei regale a 
României în judeţul nostru, în speţă la Carei, 
acolo unde în 1919 era sediul administrativ al 
judeţului/ comitatului Sătmar. Astfel, expoziția 
100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria în județul Satu Mare - Carei - 25 
mai 1919, eveniment dedicat, de asemenea, 
Centenarului Sătmărean, a fost organizată de dr. 
Daniela Bălu şi colega dânsei de la Muzeul 
Judeţean Satu Mare, Diana Kinces, la Castelul 
din Carei, în data de 18 mai 2019, fiind inclusă în 
ciclul de manifestări „Noaptea muzeelor”. Au 
fost expuse fotografii din timpul vizitei regale la 
Carei, aflate în patrimoniul Muzeului Militar 
Național Regele Ferdinand I din București, 
imagini document din colecția Muzeului 
Național al Unirii din Alba Iulia și a Liceului 
Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, fotografii 
și obiecte ce au aparținut regelui Ferdinand și 
Reginei Maria, aflate în  colecțiile Muzeului 
Național Peleș. Amănunte despre acest 
emoţionant eveniment puteţi găsi în acelaşi 
articol semnat de „vinovata” principală de 
producerea lui, doamna dr. Daniela Bălu.

Tot în această perioadă s-a sărbătorit, pe 6 
iunie, şi Ziua Eroilor, al cărei moment principal 
s-a derulat de această dată la Gerăuşa, la Satu 
Mare având loc doar ceremonialul consacrat de 
la Statuia Ostaşului Român de pe Bulevardul 
Vasile Lucaciu, aşa că nu voi insista. Despre 
activitatea de la Gerăuşa vorbeşte într-un articol 
separat istoricul dr. Viorel Câmpean, eu voi 
reliefa doar faptul că manifestarea a fost 
prilejuită de renovarea Monumentului eroilor din 
localitate, în cadrul aceluiaşi proiect derulat de 
Consiliul şi Muzeul Judeţean Satu Mare cu 
finanţare din partea Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale. Eu sper să se găsească 
resurse şi pentru o mai bună punere în valoare a 
Cimitirului eroilor din Gerăuşa, un adevărat 
osuar cu peste 60 de ostaşi înmormântaţi acolo în 
octombrie 1944. Având în vedere implicarea de 
care a dat dovadă până acum în astfel de activităţi 
primarul oraşului Ardud Ovidiu Duma, dar şi 
existenţa unor fii ai satului dispuşi să sprijine 
acţiunile în folosul comunităţii, desigur, şi cu 
sprijinul oficialităţilor judeţene, ne putem gândi 
ca în viitor Gerăuşa să reprezinte un important 
punct de atracţie turistică, atât pentru sătmăreni, 
cât şi pentru potenţialii vizitatori interesaţi de 

istorie şi de păstrarea memoriei înaintaşilor, 
precum sunt, de exemplu, rezerviştii din Olt şi 
Romanaţi prezenţi la ceremonialul desfăşurat de 
Ziua Eroilor 2019, cărora le mulţumesc pe 
această cale pentru efortul făcut, atât acum cât şi 
anul trecut, când au fost la Ansamblul 
monumental de la Socond.

Nu am putut să le adresez direct mulţumirea, 
dat fiind că am fost plecat într-un mic concediu, 
la Căciulata, însă am mulţumit acolo tuturor 
ostaşilor români din vechiul regat care şi-au 
vărsat sângele prin trecătorile Carpaţilor, pe 
dealurile şi văile transilvane, pentru a ne scoate 
din robia de sute de ani la care ne-a supus 
oligarhia de tip feudal maghiară, menţinută, 
contrar evoluţiei progresiste a Europei, până în 
plin secol XX. Ocazia mi-a fost oferită de 
participarea la ceremonialul religios şi laic 
organizat de Primăria Călimăneşti, la Cimitirul 
Eroilor din Căciulata, cimitir despre care am scris 
într-un număr anterior (Şichet, Voicu. Jurnalul 
cimitirelor şi monumentelor eroilor (XXXV). 
Eroii Neamului, Satu Mare, 2018, 10 (s.n.), nr. 3 
(36), p. 2-9.). Alături de părintele Grigore de la 
Mănăstirea Cozia, cea care a donat terenul pentru 
cimitir, şi primarul oraşului Călimăneşti, Florinel 
Constantinescu, am spus şi eu câteva cuvinte în 
sesnul celor de mai sus, comunicându-le celor 
prezenţi – elevi, profesori, consilieri şi 
funcţionari ai primăriei, că, în onoarea ostaşilor 
români ce au luptat pentru Ardeal, pentru ca noi, 
sătmărenii, să putem trăi alături de cei din vechiul 
regat şi să vorbim aceeaşi frumoasă limbă 
română, de Centenar, am refăcut Monumentul 
Eroului Necunoscut, relatându-le pe scurt istoria 
acestuia. Şi pentru a nu fi doar vorbe, le-am dăruit 
câteva exemplare din cele mai noi numere ale 
revistei Eroii Neamului (foto 9), precum şi cele 
două volume Consiliul Naţional Român Satu 
Mare. Satu Mare şi Marea Unire. Documente. 

foto 9
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(1918-1919), primind în schimb, din partea 
Centrului de Informare Turistică, pe lângă 
materiale de promovare, două interesante 
volume: Călimăneşti între istorie, mit şi legendă, 
Dobrescu, Mihaela, Editura Armanis, Sibiu, 2108 
şi Călimăneşti şi oamenii săi: vieţi şi destine, 
Driva, Penia, Editura Rotipo, Iaşi, 2009.

Nu puteam încheia aceste rânduri fără a 
scoate în evidenţă modul exemplar în care s-a 
derulat vizita Papei Francisc în ţara noastră, şi 
mai ales mesajul de unitate şi bună înţelegere 
transmis de acesta tuturor locuitorilor din 
România, indiferent de naţionalitate, etnie sau 
confesiune religioasă. Deşi s-au vehiculat tot 
felul de scenarii în care Sanctitatea Sa s-ar fi raliat 
la acţiuni separatiste, cu toată prezenţa unor 
oficiali de la Budapesta la Şumuleu în scopul de a 
forţa, vezi Doamne, mâna Papei, şi chiar dacă 
izbucnise scandalul (poate chiar intenţionat 
provocat înaintea vizitei papale!!!) de la Cimitirul 
Eroilor din Valea Uzului, nu s-a întâmplat nimic 
în sensul afirmării unor pretenţii autonomiste ale 
liderilor radicali din Secuime. Consider că acest 
fapt ar trebui să le dea de gândit celor ce mai 
visează la revenirea unor vremi de mult apuse, s-o 
lase mai uşor cu pretenţiile autonomiste, 
separatiste şi mai cu seamă cu acţiunile de 
contestare a Tratatului de Pace de la Trianon. 
Aceştia trebuie să înţeleagă faptul că în secolul 
XXI mersul umanităţii este altul, că nu se mai 
poate impune nimic cu forţa în Europa, relaţiile 
între ţări şi naţiuni derulându-se pe alte 
coordonate, iar Papa de la Roma din Zilele 
noastre nu este cavalerul/războinicul de pe 
vremea Crucuiadelor, şi chiar de mai târziu, când 
a încuviinţat impunerea religiei catolice în rândul 
„românilor schismatici” din Transilvania cu 
tunurile generalului Bucov!!

Am menţionat mai pe la începutul articolului 
despre un simpozion pe care dorim să-l 
organizăm cu ocazia împlinirii a 10 ani de la 
apariţia primului număr al noii serii a revistei 
Eroii Neamului. Intenţia noastră a fost inclusă 
în t r-un proiect  înainta t  spre  f inanţare 
nerambursabilă, conform Legii 350/2005, către 
Consiliul Judeţean Satu Mare, care vizează şi 
spijinirea apariţiei în acest an a 3 numere din 
revistă, primul fiind deja tipărit şi distribuit 
beneficiarilor. În concret, dorim să organizăm un 
simpozion ştiinţific, în cadrul căruia să invităm 1-
2 lectori de anvergură din mediul academic, 

universitar şi/sau cultic-religios, pentru a susţine 
conferinţe pe teme istorice şi de spiritualitate 
românească, precum şi un interpret de renume pe 
plan naţional, care să susţină un miniconcert de 
muzică patriotică şi tradiţională. De asemnea, 
vom invita, pe lângă oficialităţi, istorici, oameni 
de cultură, reprezentanţi ai cultelor religioase, 
elevi şi toţi cei interesaţi de istorie din judeţ, 
reprezentaţi ai unor asociaţii culturale sau 
publicaţii cu profil asemănător din ţară, cărora să 
le oferim şi un tur al principalelor obiective 
turistice sătmărene. În măsura în care finanţarea 
din partea Consiliului Judeţean va fi suficient de 
consistentă (la ora când scriu aceste rânduri 
proiectul este în curs de evaluare de către comisia 
anume desemnată în acest scop), amploarea şi 
reuşita manifestării vor fi, credem noi, de un înalt 
nivel. Doamne ajută!

Până atunci, însă, având în vedere importanţa 
zilei de 19 aprilie 1919 pentru ţinuturile noastre, 
de care sper ca cititorul se va convinge, atât din 
rândurile de mai sus, cât şi din articolele altor 
autori publicate în acest număr special dedicat 
CENTENARULUI SĂTMĂREAN, am venit 
cu ideea ca această dată să fie declarată ca una 
importantă pentru municipiul şi judeţul nostru, 
idee ce a fost asumată public de către prefectul 
judeţului Satu Mare, domnul Darius Filip, care a 
solicitat în media autorităţilor competente să ia 
măsurile necesare. Din câte cunoaştem, ideea s-a 
concretizat într-o iniţiativă a unor consilieri 
municipali pentru adoptarea unei Hotărâri a 
Consiliului Local Satu Mare privind:

1. Autorităţile locale să atribuie denumirea de 
„19 Aprilie 1919” unei pieţe sau străzi din 
municipiul Satu Mare, după modelul Pieţei 25 
octombrie 1944, sau a străzii 1 Decembrie 1918;

2. Autorităţile locale şi judeţene să declare 
ziua de 19 Aprilie 1919 ca una de importanţă 
majoră pentru municipiul şi judeţul Satu Mare. În 
acest sens, în fiecare an, în data de 19 aprilie, să se 
organizeze, de către instituţiile statului, 
manifestări oficiale aniversar-comemorative, cu 
ceremonialuri militare şi religioase, la Cimitirul 
Eroilor şi la Monumentul Eroului Necunoscut, la 
fel ca în zilele însemnate din istoria Neamului 
Românesc (Ziua Naţională, Ziua Eroilor, Ziua 
Armatei, Ziua Drapelului, Ziua Imnului etc). 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXV)
Ce	este	Mântuirea?	

O	scurtǎ	abordare	interconfesionalǎ

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

  olosirea frecventă a termenului „mântuire” 
ne îndreptăţeşte să credem că acesta beneficiază 
de o accepţiune comună, uşor de exprimat şi de 
înţeles. Adesea, se vorbeşte despre mântuire ca 
despre un obiectiv ce trebuie şi poate fi atins 
printr-o strădanie susţinută, dar se pierde din 
vedere conţinutul acestui efort şi, în special, 
înţelesul autentic al mântuirii. Ca atare, se 
impune să clarificăm noțiunea de „mântuire”. 
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, deopotrivă, 
acordă o importanţă majoră acestui cuvânt, 
evidenţiind, pe de o parte, activitatea mântuitoare 
a Fiului lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, 
activitatea creatoare a omului de acceptare liberă 
şi transpunere reală în viaţă a efectelor lucrării 

imesianice . Prin urmare, putem afirma cu 
certitudine că motivul întrupării Fiului lui 
Dumnezeu şi scopul operei Sale îl constituie 
mântuirea omului căzut. Treptat-treptat se face 
lumină în încercarea noastră de a pătrunde sensul 
sau sensurile ideii de „mântuire”, care 
desemnează atât lucrarea de răscumpărare 
săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin 
jertfa Sa pe cruce, cât şi starea celor care şi-au 
însuşit sau impropriat roadele acestei jertfe. În 
primul caz este vorba despre mântuirea obiectivă, 
răscumpărarea sau împăcarea omului cu 
Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, iar în al doilea 
caz de mântuirea subiectivă sau personală, 
îndreptarea sau sfinţirea omului, lucrare ce se 
realizează de către fiecare creştin în parte prin 
har, credinţă şi fapte bune.

Urmând Noului  Testament,  af irmă 
Păr inte le  Dumitru  Stăni loae,  cuvântul 
„mântuire” este cel mai des întrebuinţat de cǎtre 
Biserică în tradiţia ei de cult, e folosit în Crezul 
niceo-constantinopolitan (Simbolul de Credinţǎ) 
şi în rugăciunile poporului credincios. El redă 
sensul cel mai adânc şi mai cuprinzător al operei 
înfăptuite de Hristos. Mântuirea înseamnă o 
scăpare de moarte a celor credincioşi, o asigurare 
a vieţii depline şi veşnice. Acest termen produce, 
totodată, în sufletele credincioşilor ortodocşi un 
sentiment de recunoştinţă absolută faţă de 

Hristos, Căruia îşi datorează scăparea existenţei 
iişi perspectiva vieţii veşnice şi fericite . Însă, 

bunul mântuirii adus nouă de Hristos este atât de 
bogat, încât nu poate fi exprimat pe deplin de 
niciun termen. El este un mister cu neputinţă de 
înţeles şi de definit în totalitate. Referitor la acest 
fapt, Sfântul Grigorie de Nazianz spune că nimic 
nu poate egala minunea mântuirii.

Dacă Biserica Ortodoxă preferă să 
vorbească despre „mântuire”,  teologia 
protestantă obişnuieşte să utilizeze termenul de 
„împăcare” pentru a desemna opera de mântuire a 
Domnului Iisus Hristos, dar şi pentru acţiunea de 
însuşire a acesteia de către persoana care crede. 
De asemenea, Biserica Romano-Catolică este de 
părere că răscumpărarea sau împăcarea se 
realizează printr-o satisfacţie adusă lui 
Dumnezeu de către Iisus Hristos. Teoria 
satisfacţiei, despre care face menţiune doctrina 
catolică, are în vedere faptul că prin păcatul 
strămoşesc (pǎcat sǎvârşit de Adam şi Eva în 
Grǎdina Edenului) omul L-a lezat sau L-a jignit 
pe Dumnezeu, Creatorul său, motiv pentru care el 
este dator să se revanşeze, acordându-I satisfacţia 
cuvenită. Întrucât un simplu om n-ar fi putut 
îndeplini această sarcină, a fost nevoie de 
întruparea Fiului lui Dumnezeu, a Cărui operă de 
mântuire se constituie într-o asumare, în locul 
neamului omenesc, a pedepsei cuvenită păcatului 
şi implicit într-o satisfacere a onoarei jignite a 
Ziditorului. Hristos, prin Jertfa Sa, a învins 
păcatul şi moartea.

Domnul Iisus Hristos a luat locul nostru 
pentru ca noi să putem beneficia de roadele 
mântuirii. El a luat păcatul nostru şi l-a pironit pe 
cruce pentru ca noi să ne bucurăm de pace: de 
pace între oameni şi Dumnezeu, de pace în 
relaţiile interumane. Realitatea e că mântuirea 
implică şi răscumpărarea şi împăcarea; adică, 
Hristos ne-a răscumpărat din robia păcatului, a 
diavolului şi a morţii, redeschizându-ne 
posibilitatea de a accede în Rai şi în acelaşi timp, 
a realizat împăcarea omului cu Dumnezeu sau a 
pământului cu cerul, raporturi distorsionate în 

F
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urma ieşirii protopărinţilor noştri Adam şi Eva de 
sub incidenţa ascultării lui Dumnezeu, în urma 
întreruperii dialogului direct şi personal existent 
în starea edenică, prin căderea în păcat. Este 
adevărat că omul nu putea ajunge la o stare de 
desăvârşire fără a fi încercat/testat, fără a 
parcurge un traseu iniţiatic. El se găsea într-o 
situaţie privilegiată, dar aceasta nu implica 
perfecţiunea. Omul, chip al lui Dumnezeu, 
trebuia să realizeze asemănarea, printr-o stăruinţă 
în comuniunea cu Dumnezeu, în legătura de 
iubire dintre persoana absolută şi cea umană. 
Tocmai faptul că a căzut demonstrează că încă nu 
era pregătit să se unească cu Dumnezeu în mod 
deplin. Având libertate de voinţă, putea accepta 
sau respinge iniţiativa diavolului. Dumnezeu nu 
l-a constrâns, ci i-a permis să acţioneze ca un 
stăpân, aşa cum credea el de cuviinţă. Cu toate că 
Dumnezeu, în baza preştiinţei Sale, ştia ce se va 
întâmpla şi ce va urma, îl lasă pe om să aleagă, 
fără a interveni. Iată, o dovadă incontestabilă că 
El respectă libertatea creaturii. 

 Restabilindu-se normalitatea între om şi 
Dumnezeu prin Jertfa lui Hristos – adică relaţia 
de pace – credinciosul (fie ortodox, fie catolic, fie 
protestant) poate creşte continuu în viaţa cea 
nouă în Hristos. Starea de mântuire este obţinută 

de om prin har, fiind dezvoltată prin fapte bune, în 
Biserică. Intervine aici conceptul de mântuire 
subiectivă sau personală, trebuind să facem 
anumite precizări şi în acest caz. Urmând 
definiţiilor dogmatice deja cunoscute şi des 
întrebuinţate, vom spune că mântuirea personală 
(subiectivǎ), din perspectiva teologiei ortodoxe, 
este împreună-lucrarea lui Dumnezeu şi a 
omului, prin care acesta din urmă îşi însuşeşte 
roadele jertfei de pe cruce a Mântuitorului Iisus 
Hristos, fiind eliberat din robia păcatului şi a 
morţii, începând de la Botez, Mirungere și 
Euharistie (Tainele de inițiere) o viaţă nouă, prin 
care se face drept înaintea lui Dumnezeu. Această 
nouă viaţă se dezvoltă şi se întăreşte prin 
conlucrarea creştinului cu harul, ca rod al 
credinţei, manifestându-se în fapte bune, dar 

iiirăsplata pe care o va primi va fi fericirea veşnică . 
În Catolicism există credinţa fermă că 

faptele sunt totul pentru mântuire. În Ortodoxie 
se învață că fără fapte bune credinţa este moartă 
în ea însăşi (Iacov II; 17). Există, prin urmare, 
credinţă şi există fapte bune. Dintre aceşti doi 
termeni ai mântuirii subiective, Catolicismul 
pune accentul fundamental pe fapte, nu şi pe 
credinţă, iar Protestantismul, pe de altă parte, face 
să cadă accentul fundamental pe credinţă: crede şi 

ivte vei mântui .
În altă ordine de idei, mântuirea obiectivă 

este lucrarea divină de mântuire a întregii omeniri 
în general, care se extinde, în principiu, asupra 
tuturor persoanelor. Însă, „mântuirea nu 
înseamnă intrarea în Rai fără voinţa omului. Ea 
este un proces organic, o schimbare reală a 
omului, care trebuie să consimtă şi să şi-o 
însuşească personal prin voinţă şi fapte bune. Se 
poate afirma că mântuirea obiectivă a deschis 
porţile Raiului pentru toţi, deoarece toţi am fost 
răscumpăraţi din robia păcatului strămoşesc şi 
împăcaţi cu Dumnezeu, dar încă nu am intrat în 
Rai. Ca să intrăm în Rai este nevoie de acţiunea 
noastră personală. Această mântuire personală 

veste mântuirea subiectivă” .
Tradiţia patristică subliniază faptul că, 

dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în 
schimb, nu-l mântuieşte fără voia şi participarea 
lui. Această participare şi colaborare reală a 
omului cu Dumnezeu o arată foarte clar şi Sfântul 
Apostol Pavel prin cuvintele: „cu frică şi cu 
cutremur lucraţi mântuirea voastră. Căci 
Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi 
şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă” (Filipeni 
II; 12-13). Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă: 
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„Suntem după chip prin creaţie, iar după 
asemănare ajungem prin noi înşine, prin voinţa 
noastră liberă... În creaţie am primit posibilitatea 
de a deveni asemenea lui Dumnezeu şi, dându-ne 
această posibilitate, Dumnezeu ne-a făcut pe noi 
înşine lucrătorii asemănării noastre cu El, spre a 

vine dărui răsplata pentru activitatea noastră” . 
În faţa lui Dumnezeu, omenirea este nu 

numai un tot, unitar prin fire, origine şi scop, ci şi 
o unitate de persoane, adică de existenţe distincte 
unice, libere fiecare în parte. Mântuirea 
înseamnă, deci, nu numai înnoirea umanităţii, în 
general, ci şi împroprierea liberă a acestei înnoiri, 
prin voinţă şi faptă, de către fiecare persoană. 
Această împropriere se numeşte mântuirea 

v i isubiectivǎ (personalǎ) . Mântuirea este 
restabilirea stării originare a omului şi refacerea 
chipului lui Dumnezeu în om, dar, pe lângă 
acestea, ea se înalţă mult peste darurile 
anterioare, prin învierea în Iisus Hristos şi prin 
viaţa duhovnicească în El, pe care Adam nu le 
avea, iar în Hristos „harul se revarsă în plinătatea 

viiilui, ca har peste har” (Ioan I;16) . Mântuirea 
înseamnă izbăvire de păcate, deoarece vine de la 
Dumnezeu, iar aceasta, spune Părintele Ilie 
Cleopa, „s-a făcut neamului omenesc prin 
sângele lui Hristos, prin jertfa Sa pe cruce, pentru 
că <<Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci 
ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul 

ixrăscumpărare pentru mulţi>> (Matei XX; 28)” .

În concluzie, putem spune cǎ mântuirea 
este actul prin care Dumnezeu, prin întruparea, 
răstignirea şi învierea Fiului Său, Iisus Hristos, 
restabileşte omul în starea de comuniune 
personală cu El, dându-i acestuia premisele unei 

xvieţi noi, veşnice , putându-se distinge trei etape 
sau trepte în procesul mântuirii personale şi 
anume: pregătirea renaşterii omului sau a 
sălăşluirii lui Hristos ori a harului în el 
(chemarea), renaşterea omului în Hristos sau 
sălăşluirea lui Hristos în el prin Taina Botezului şi 
progresul omului în viaţa cea nouă în Hristos 
(începutǎ prin Botez).

Scopul vieţii creştine este mântuirea în 
Iisus Hristos prin mijloacele pe care ni le pune la 
dispoziţie, cu toată dragostea, Sfânta Biserică. 
„Cel ce vrea să afle, zice Patriarhul Serghie al 
Moscovei, adevărata esenţă a Catolicismului, a 
Protestantismului sau a Ortodoxiei, acela nu 
trebuie să se îndrepte spre învăţătura lor teoretică, 
ci spre concepţia lor despre viaţă, spre învăţătura 
lor despre mântuirea personală, în care această 
concepţie e mai clar exprimată; acela trebuie să 
întrebe pe fiecare din aceste confesiuni în ce pune 

xiea sensul vieţii omeneşti şi binele suprem” . 
Problema mântuirii subiective/personale are un 
caracter practic, deoarece se pune faţă în faţă cu 
realitatea, cu existenţa reală, vrând să arate în 
viaţă, în practică, în ce constă adevărul divin pe 

xiicare Biserica îl propovăduieşte .

I. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Editura IBMBOR, 
Bucureşti, 1997, p. 218.

ii. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stǎniloae, Învăţătura ortodoxă despre mântuire şi concluziile ce rezultă 
din ea pentru slujirea creştină în lume, în revista Ortodoxia, nr. 2, Bucureşti, 1972, p. 196.

iii. Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia dogmatică, Editura 
IBMBOR, București, 1991, p. 277.

iv. Nae Ionescu, Problema mântuirii în Faust al lui Goethe, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 
47.

v. Pr. Lect. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia, 1996, p. 
236.

vi. Apud Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 180.

vii. Pr. lect. George Remete, op. cit., p. 266.

viii. Vezi Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 18.

ix. Arhim. Ilie Cleopa, Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol. IV, Editura Episcopiei Romanului, 1998, p. 
52.

x. Pr. Ion M. Stoian, Dicţionar religios, Editura Garamond, Bucureşti, 1994, p. 174.

xi. Magistrand Dumitru Gh. Radu, Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă, 
după Patriarhul Serghie al Moscovei, în revista Studii Teologice, nr. 7-8, Bucureşti, 1954, p. 357.

xii. Ibidem. 

Note

12



     a Gerăușa ziua eroilor este sărbătorită așa 
cum se cuvine în fiecare an. Cei 58 de soldați 
români căzuți în octombrie 1944 parcă transmit 
generațiilor de gerăușeni datoria de a le cinsti 
memoria. Obștea din această localitate, astăzi 
aparținătoare orașului Ardud, a adus și în acest an, 
la 6 iunie 2019, omagiu eroilor căzuți la sfârșitul 
celei de-a doua conflagrații mondiale. Mai multe 
instituții și asociații au pus umărul și în acest an 
pentru buna organizare a sărbătorii Înălțării 
Domnulu i :  P r imăr i a  Ardud ,  Asoc ia ț i a 
„Codrenii”, Asociația „Uniți pentru Satu Mare”, 
A.N.C.E. „Regina Maria” - filiala Satu Mare și 
asociațiile sătmărene ale rezerviștilor din toate 
armele.

Cei căzuți în octombrie 1944 erau originari 
din sudul țării. Anul aceasta evenimentul a fost 
onorat de prezența unei delegații de ofițeri în 
rezervă din fostele județe Olt și Romanați. Marea 
majoritate a celor din delegație au fost prezenți și 
în toamna anului 2018 la ceremoniile desfășurate 
la Socond, la ansamblul monumental ridicat de 
către Asociația „Codrenii” în memoria eroilor 
căzuți în acea localitate.

Evenimentele din 6 iunie 2019 desfășurate la 
Gerăușa au debutat prin oficierea sfintei liturghii 
în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil”. Un sobor de preoți a liturghisit, în 
frunte cu protopopul ortodox de Romanați, 
părintele Mihai Vânătoru și protopopoul de Carei, 
Florian Mocan. Preoților ortodocși Viorel Pașca, 
Iulian Teodor (preot militar din Caracal) și Ioan 
Bârsan (paroh la Gerăușa de 36 de ani) li s-au 
alăturat ulterior câțiva preoți din localitățile 
înconjurătoare, inclusiv protopopul greco-catolic 
de Ardud, Vasile Goje.

Ceremoniile de la monumentul înălțat în 
1945 și renovat acum au început prin intonarea 
imnului de stat al României, interpretat de către 
fanfara condusă de către profesorul Mircea Câcu, 
un prieten devotat al locurilor. 

După aceea, au luat cuvântul oficialități: 
primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, 
vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, 
Ioan Rus, Zamfir Danciu - director al Direcției de 
Cultură Satu Mare, avocatul Dan Șuta, președinte 
al Asociației „Uniți pentru Satu Mare”, Ionel 
Costescu, președintele Asociației „Codrenii”, 

protopopii Florian Mocan și Mihai Vânătoru, col. 
(r.) Victor Epure, președintele filialei Olt a 
Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
doamna profesoară Doina Leulescu, cea care 
cultivă mersul „pe urme de eroi” în județul Olt..

Precum în timpul vizitei din toamna anului 
2018, din delegația oltenilor a făcut parte și un 
urmaș al celor care și-au dat viața pe pământ 
sătmărean. De data aceasta a fost vorba despre Ion 
Ciobanu, nepotul eroului cu același nume, căzut 
la Gerăușa în 21 octombrie 1944.

Primirea oaspeților olteni a fost asigurată de 
către col. (r) Mircea Blideran, președintele filialei 
Satu Mare a Asociației Naţionale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul 
Apărării Naţionale.

Delegația olteană și-a păstrat obiceiul de a 
dărui diplome și cărți cu tematică eroică unor 
sătmăreni merituoși: col. (r.) Mircea Blideran, 
col. (r.) Voicu Șichet, primar Ovidiu Duma, ing. 
Ionel Costescu, ing. Daniela Ciută, dr. Viorel 
Câmpean, Daniel Dode, Cristian Micle, ultimii 
doi fiind principalii organizatori din partea 
Primăriei orașului Ardud.

Vizita delegației oltene și ziua eroilor s-a 
încheiat la Gerăușa prin vizitarea cimitirului 
eroilor, unde își dorm somnul de veci cei 58 de 
eroi români și 5 germani, morți în timpul luptelor 
din octombrie 1944.

Evenimentele petrecute în 6 iunie 2019 la 
Gerăușa nu ar fi fost posibile fără implicarea unor 
fii ai satului, și îi vom aninti aici doar pe col. (r.). 
Vasile Silaghi și omul de afaceri Radu Checicheș.

Eroii	neamului,	comemorați	la	Gerăușa

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
L
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CENTENARUL	SĂTMĂREAN

100	de	ani	de	la	eliberarea	orașului	și	județului	Satu	Mare

100	de	ani	de	la	instaurarea	administrației	românești

100	de	ani	de	la	vizita	Regelui	Ferdinand	

și	a	Reginei	Maria	în	județul	Satu	Mare

						1919	–	2019

Dr.	Daniela	BĂLU

    entenarul sătmărean  ne oferă 
oportunitatea dar și obligația morală de a omagia 
evenimentele istorice deosebit de importante 
pentru noi, românii sătmăreni, momentele de 
glorie din istoria noastră, iar în spiritul acestor 
îndatoriri de onoare, Muzeul Județean Satu Mare 
a organizat mai multe manifestări dedicate 
împlinirii a 100 de ani de la eliberarea județului și 
orașului Satu Mare, de către Armata Română, 
precum și a 100 de ani de la instaurarea 
administrației românești. 

În data de 16 aprilie 2019 (16 aprilie fiind 
ziua în care, în urmă cu 100 de ani Armata 
Română a început campania de eliberare a 
județului nostru), am organizat la Filarmonica 
„Dinu Lipatti” spectacolul omagial dedicat celor 
două evenimente, având ca parteneri Consiliul 
Județean Satu Mare, Inspectoratul Școlar 
Județean, Casa Corpului Didadic „Dariu Pop” și 
Asociația Civică Tempora Satu Mare.

Corul „Solemnis” al Bisericii  „Nașterea 
Domnului”, din Satu Mare, Carpați 2 – dirijat 

de distinsa doamnă profesor Maria Chiș, a 
susținut un spectacol de excepție, după zeci de 
ani fiind reinterpretată la Satu Mare Suita 
corală din Țara Oașului, una din cele mai dificile 
partituri compusă de Dariu Pop (născut în ziua de 
16 aprilie 1887, un emerit cărturar, inspector 
școlar, cel care a avut un rol deosebit de important 
la organizarea învățământului românesc, după 
instaurarea administrației românești în județul 
nostru).

O personalitatea de talia inspectorului Dariu 
Pop trebuia să f ie  prezentată tot  de o 
personalitate, în consecință am apelat la distinsul 
profesor Ioan Nistor, tot un emerit cărturar, care 
a susținut lucrarea cu tema Rolul inspectorului 
școlar Dariu Pop la organizarea învățământului 
sătmărean în limba română. Au adresat cuvinte 
de salut dl. Ioan Rus - vicepreședintele 
Consiliului  Județean Satu Mare și dl. Adrian 
Albu - viceprimarul  Municipiului Satu Mare. Le 
mulțumesc tuturor, și pe această cale, pentru 
implicare și participare.

C
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Cvartetul 4ever, ce are în componență 
soliști ai Filarmonici „Dinu Lipatti”, a oferit 
publicului câteva momente de relaxare și bucurie 
muzicală. 

Detașamentul Mateiaș, de la Muzeul 
Municipal Câmpulung Muscel, alături de Clubul 
de istorie militară din București, au prezentat 
onorul și au făcut gardă la drapel.

Adresez încă o dată mulțumiri celor care mi-
au acordat sprijinul la realizarea evenimentului 
omagial – doamnei profesor Maria Chiș, 
membrilor corului SOLEMNIS (ce s-a 
bucurat de un real succes, dovedind că deși nu 
este un cor profesionist, talentul membrilor săi 
se ridică la nivelul profesioniștilor!); dlui. dr. 
Rudolf Fatyol, directorul Filarmonicii „Dinu 
Lipatti”;  dlui. dr. Ioan Viman, directorul Casei 
Corpului Didactic „Dariu Pop”; dlui. col.(r) 
Voicu Șichet, reprezentantul Asociației Civice 
Tempoara și redactor coordonator al revistei Eroii 
Neamului; membrilor Cvartetului 4ever, dar și 
tuturor celor ce ne-au onorat cu prezența.

În cele ce urmează voi insera o parte din 
alocuțiunea pe care am susținut-o în cadrul 
manifestării, cu tema Intrarea Armatei Române 
și instaurarea administrației românești în 
județul Satu Mare, după 19 aprilie 1919.

... Pentru că istoria locală nu se învață prea 
des la școală ... ce-i drept și celei naționale i se 
alocă ore prea puține, vă rog să-mi permiteți să vă 
reamintesc de ce pentru noi sătmărenii, ca și 
pentru alți români din Ardeal, Centenarul este 
de abia acum, în 2019, desigur întregind 
bucuria Centenarului Marii Uniri. Așa cum se 
știe, după Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia, România Mare nu s-a făurit sau definitivat 
într-o singură zi. A urmat un proces amplu, 
c o m p l i c a t ,  d e  u n i f i c a r e  l e g i s l a t i v ă , 
administrativă, și chiar mai mult decât atât, au 

fost necesare luptele de eliberare purtate de 
Armata Română, deoarece regiunile sătmărene, 
maramureșene, sălăjene și bihorene au rămas sub 
controlul guvernului maghiar. După 1 Decembrie 
1918 au trecut mai bine de 5 luni până la Unirea 
teritorială de facto a nord-vestului Transilvaniei 
cu România, iar introducerea administrației 
românești în această regiune, implicit și în județul 
nostru, a fost posibilă doar după ce Armata 
Română a eliberat zona de graniță, rămasă sub 
controlul guvernului maghiar.

Nu este ușor să concentrez 100 de ani în 
câteva rânduri, dar, pe scurt, evenimentele au 
decurs astfel: după încheierea Primului Război 
Mondial, Ungaria, învinsă în război, a semnat la 
13 noiembrie 1918, la Belgrad, o convenție 
militară încheiată între Comandamentul Armatei 
Aliate și delegații guvernului maghiar, prin care, 
cursul Mureșului a fost stabilit ca linie de 
demarcație răsăriteană a Ungariei față de 
România. În urma acestei convenții, unităţile 
diviziilor 1 şi 7 Vânători ale Armatei Române s-
au deplasat prin trecătorile Carpaţilor Orientali, 
spre Transilvania. Înaintarea trupelor române s-a 
făcut cu repeziciune, iar gărzile româneşti 
constituite în Transilvania s-au pus la dispoziţia 
armatei române. După ce au ajuns la râul Mureş, 
respectând linia de demarcație, militarii români s-
au oprit. 

Din cauza anarhiei și terorii instaurate de 
civili și autoritățile maghiare dincolo de linia de 
demarcație, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, 
condus de Iuliu Maniu, a cerut în repetate rânduri 
guvernului Ungariei și Comisiei Aliate de control 
să asigure preluarea teritoriilor românești din 
Transilvania, respectând dorința milioanelor de 
români care votaseră unirea într-un singur stat. 

Deoarece Ungaria nu şi-a respectat 
angajamentele asumate, atacând frecvent 
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populația românească, Puterile Aliate au acceptat 
ca trupele române din estul Transilvaniei să 
depăşească râul Mureş, în 22 ianuarie 1919, linia 
de demarcaţie mutându-se spre vest, fixând ca 
limită linia căii ferate Satu Mare-Oradea-Arad, 
județul Satu Mare fiind situat la vest de linia 
provizorie de demarcație: Sighet – Jibou – Ciucea 
– Hălmagiu – Zam (din jud. Hunedoara).

În perioada 25 – 30 ianuarie 1919, soldații 
secui și regimentele maghiare de honvezi s-au 
stabilit pe linia demarcațională, au atacat satele 
locuite de români, au jefuit, au violat femeile, au 
batjocorit bisericile, i-au omorât și bătut pe 
oamenii de frunte ai comunității și pe preoți, 
amintind acum doar cazul preotului Petru Cupcea 
din Supuru de Jos, care a fost arestat și bătut cu 
bestialitate de secui, lăsat apoi fără suflare, 
deoarece, după Adunarea de la Alba Iulia, a 
arborat tricolorul românesc pe turla bisericii!

Puterile  Antantei au solicitat Ungariei ca 
începând cu data de 23 martie să-și retragă toate 
trupele, oferind un termen de 10 zile, însă 
Guvernul condus de Károlyi Mihály a respins 
această solicitare, fără a  reuși să reorganizeze 
statul după destrămarea imperiului Austro-
Ungar.  În Ungaria, puterea a fost preluată de un 
guvern de stânga, bolșevic, care la 21 martie a 
proclamat Republica Sovietică Ungaria, condusă 
de guvernul Béla Kun, primul guvern din Europa 
loial Moscovei comuniste!

Iată, în acest moment foarte important din 
istoria europeană, au fost implicați decisiv 2 
sătmăreni -  Károlyi Mihály, ce provenea din 
familia conților Károlyi din Carei, și Béla Kun, 
născut la Lelei, sat ce aparține de comuna Hodod, 
acolo unde s-a și dat una din cele mai grele lupte 
pentru eliberarea județului nostru.

Guvernul Béla Kun a refuzat să accepte 
termenii armistițiului stabilit de puterile Aliate, 
pregătindu-se de război și instaurând în Ungaria, 
inc lus iv  în  te r i to r i i l e  d in  nord-ves tu l 
Transilvaniei, un regim dictatorial, terorist, care a 
nemulțumit inclusiv populația maghiară. În faţa 
acestei grave situaţii, de aharhie și continuă 
teroare, în 16 aprilie 1919, armata română, 
declanşează ofensiva împotriva Ungariei. 
Semnificaţia acestei acţiuni militare era relevată 
și prin Proclamaţia către trupele române, 
semnată de generalul Constantin Prezan, şeful 
Marelui Cartier General: „Români! Din înaltul 
ordin al regelui Ferdinand I, în urma chemării 

Consiliului Naţional Român, armata română a 
trecut Carpaţii, pentru a desfiinţa hotarele care 
se ridicau între noi, rupând în două trupul 
aceluiaşi neam. Păşind cu dragoste frăţească pe 
pământul Transilvaniei, oştirea română vine în 
numele unor sfinte drepturi naţionale şi omeneşti, 
pentru a garanta libertatea deplină a tuturora“.

Luptele armatei române pentru eliberarea 
județului și orașului Satu Mare au început în 16 
aprilie 1919, eliberarea județului fiind rezultatul 
unei reușite strategii militare care a făcut ca, în 
doar cinci zile de operaţiuni, armata română să 
pună stăpânire pe marile centre Satu Mare – Carei 
– Oradea – Salonta. 

Armata maghiară era alcătuită din trupe de 
secui și honvezi, dar și din voluntari bolșevici. 
Trupele din linia întâia reprezentau un total de 
cca. 20.000 de oameni, cu 72 de tunuri, iar în linia 
a doua erau aproximativ 40 - 50 de mii de oameni. 
În județul Satu Mare, trupele maghiare aveau cca. 
9.400 de oameni, iar în orașul Satu Mare se afla 
regimentul secuiesc de artilerie, format din 29 de 
ofițeri și 406 soldați.

De cealaltă parte a liniei de demarcație, 
armata română avea trupele dispuse în două 
grupuri: Grupul de Nord, sub comanda gen. 
Traian Moșoiu, și Grupul de sud în fruntea căruia 
a fost numit la 11 apr. gen. Mărdărescu. În total, 
aceste trupe aveau un efectiv de aproape 23 de mii 
de oameni, din care 17.257 de combatanți.

  La Hodod, în 16 aprilile 1919, la orele 3 
dimineața, s-au purtat lupte înverșunate, 
pierzându-și viața 18 români din Regimentul 16 
infanterie Suceava (unele surse spun că au murit 
19 ostași), pierderile maghiare fiind foarte 
însemnate: peste 300 de morți și 100 de 
prizonieri.

În 17 aprilie luptele au continuat, seara 
atingându-se aliniamentul Supuru de Sus – 
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Supuru de Jos – Derșida - Șimleu Silvaniei, iar în 
18 aprilie, patrule de cavalerie din Detașamentul 
General Olteanu au ajuns în satul Moișeni. 
Trupele Diviziei a 2-a Cavalerie au ocupat 
localitățile Seini, Crucișor, Roșiori. Tot în 18 
aprilie, în sud, a fost atins aliniamentul Tășnad, 
Santău, Giungi.

Trupele maghiare fugeau în derută și 
dezordine, terorizând, maltratând și jefuind 
populația românească. 

În dimineața zilei de 19 aprilie a ajuns și la 
Carei o subunitate româneacă de soldați, iar 
Divizia a 7-a a ajuns pe aliniamentul Moftinu 
Mic - Carei - Andrid. La 20 aprilie au intrat 
trupele române în comuna Urziceni, pe  o carte 
de rugăciuni aflată în proprietatea familiei 
șvăbești Czier, fiind scris: „La 20 aprilie au intrat 
trupele române în comuna noastră, chiar în 
Duminca Paștilor, pe la ora 3. Atunci în mare 
ordine au traversat satul”. 

Putem considera așadar data de 20 
aprilie data eliberării județului Satu Mare, 
armata română continuându-și înaintarea spre 
Mateszálka și Csenger, până la Budapesta, pe 
care au eliberat-o la 4 august 1919.

Documentele vremii arată că nu doar 
românii, ci și populația maghiară a fost fericită că 
a scăpat de stăpânirea și teroarea bolșevică 
instaurată de sătmăreanul Béla Kun. Această 
bucurie a fost evidentă și în data de 19 aprilie, 
când Armata Română a intrat în orașul Satu 
Mare, fiind primită cu entuziasm chiar de 
viceprimarul maghiar al orașului, dr. István 
Lénárd, care le-a spus ofițerilor români: „Nu 
ştim încât se va respecta de imperiul român 
limba maternă a populaţiei maghiare şi 
autonomia oraşului, dar ştim, că faţă de 
stupiditatea bolşevismului,  dvs. aduceţi 
cultura occidentului civilizat. Pentru 
susţinerea ordinei publice ne oferim serviciile 
noastre. Vă salut în numele acestui oraş!”, a 
spus viceprimarul István Lénárd.

Despre intrarea Armatei Române în orașul 
Satu Mare avem detalii de la Augustin Ferențiu, 
cel ce a devenit primul primar român al 
orașului. S-a scris mult despre acest eveniment, 
n-am să insis t  (vezi  ș i  revista  E R O I I 
NEAMULUI, Anul XI, nr. 1 (38), 2019, pp.12 - 
17, unde am publicat integral discursul 
primarului Augustin Ferențiu, dar și Informația 
de Duminică, 27 martie 2017, articol semnat de 

Adriana Zaharia; documentul original se află la 
Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor 
Naționale), doresc doar să evidențiez câteva 
aspecte, pentru a înțelege mai bine semnificația 
paradei militare ce va avea loc în orașul Satu 
Mare, la data de 19 aprilie 2019, ceremonie 
reconstituită după documentul precizat mai sus, 
ce descrie în detaliu modul în care au intrat 
trupele române în oraș, la 19 aprilie 1919.

În urmă cu 100 de ani, avocatul dr. Ilie Carol 
Barbul (unul din intelectualii de frunte ai 
comunității românești, cel care a condus 
delegația de sătmăreni la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, dar și cel care a avut un 
rol esențial în instaurarea administrației 
românești), a plecat într-o trăsură, ținând în mână 
un steag alb, ca să întâmpine trupele române, 
așteptându-le la podul de peste Someș, pentru a le 
ruga să cruțe orașul de atac, deoarece toată 
populația aștepta sosirea armatei române 
eliberatoare. În orașul nostru a intrat prima dată o 
patrulă din Divizia a 2-a Cavalerie, iar la ora 12 și 
45 de minute s-a adunat, în piața din fața 
hotelului Panonia - Dacia, avangarda diviziei de 
cavalerie comandată de colonelul Ressel, însoțit 
de ofițeri români. Aceștia au pregătit intrarea în 
oraș a generalului Lascăr Davidoglu (primul 
general român care a venit la Satu Mare), 
comandantul Armatei Române din nord-vestul 
Transilvaniei.

Înainte de sosirea generalului „au intrat în 
oraș  o grupă de biciclişti, apoi cavaleria, 8 
soldaţi cu fanfare în frunte cu un tambur, apoi iar 
cavalerie, pe urmă mitraliere şi artileria. Trupele 
s-au așezat în careu, în mijlocul pieţeii. Văzând 
atitudinea paşnică a armatei, s-a adunat multă 
lume, admirând trupele române, care s-au 
prezentat admirabil. Soldaţii bine îmbrăcaţi, bine 
echipaţi, caii frumoşi, şi peste tot s-a manifestat o 
disciplină completă”. Augustin Ferențiu relata: 

”Era un tablou impunător, mai cu seamă că 
pe aici era vestea că trupele române sunt prost  
echipate, armament inferior, soldaţii desculţi, 
etc.”

La ora 15 s-au întrunit în sala primăriei 
Consiliul orăşenesc și peste l00 de cetăţeni de 
vază ai orașului. Generalul Davidoglu a sosit  la 
15 şi 20, în sală toți cei prezenți primindu-l 
strigând „Trăiască”! - inclusiv în limba 
maghiară!

General Davidoglu a spus: „Nu ca inamici 
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am venit, ci ca fraţi,  porniţi la ordinul Antantei, 
ca să asediem liniile demarcaţionale. Respectăm 
toată lumea cinstită, numai a bolşevismului 
adversari  suntem. ... 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 ...” 

Seara, la ora 20,  a fost organizat un mare 
banchet oferit de funcționarii maghiari ai 
primăriei, la care au luat parte 500 de persoane. 
Acel banchet a avut loc în clădirea hotelului 
Panonia – ce s-a numit mai apoi Dacia. 

De aceea am dorit ca acest spectacol omagial 
– dedicat împlinirii a 100 de ani de la eliberarea 
orașului Satu Mare – să aibă loc exact aici, în 
clădirea unde în urmă cu 100 de ani au sărbătorit 
împreună românii și maghiarii! 

Cotinuând șirul evenimentelor, în data de 20 
aprilie 1919 a intrat în oraș comandantul Diviziei 
a  2 -a  Cava le r i e ,  genera lu l  Alexandru 
Constatinidi,  implicat și  în instaurarea 
administrației românești, care a notat în raportul 
său: „la sosirea în orașul Satu Mare mi-a ieșit 
în întâmpinare toată populația civilă și 
militară, compusă în majoritate din unguri și 
a mulțumit armatei române pentru marele 
sacrificiu ce l-a făcut, că i-a scăpat de orgia 
bandelor ungare”. Chiar și după această 
declarație putem înțelege cât rău a făcut regimul 
Directoriului bolșevic condus de Béla Kun, dacă 
până și maghiarii s-au bucurat de venirea armatei 
române!

Trebuie să ne amintim  faptul  că intrarea 
Armatei Române în județul și orașul Satu Mare a 
coincis cu săptămâna patimilor, când românii se 
pregăteau de Sfintele Paști, iar eliberarea orașului 
nostru, a noastră, a românilor sătmăreni, a avut 
loc chiar în Sâmbăta patimilor. Sfârșitul 
săptâmânii Patimilor era și „sfârșitul pătimirii 
românești  seculare”, atât de emoționant 
exprimat  tot de Augustin Ferențiu, care spunea: 
„... într-o fericită  aşteptare  am privit  primele 
raze ale soarelui în dimineaţa zilei de 19 aprilie.... 
Era sâmbăta patimilor şi noi eram în aşteptarea  
Învierii, dar nu numai a răscumpărătorului 
domnul nostru Iisus Hristos, ci şi a învierii 
neamului nostru românesc! Armata română a 
eliberat Sătmarul ... și noi am fost dezrobiți”,  
spunea Augustin Ferențiu, cel care a devenit 
primul primar român al orașului Satu Mare.

Doamnelor și domnilor,

... eu cred, și probabil mulți dintre dvs. cred 
la fel, că în viață nimic nu este întâmplător... și 
iată că, și acum, când sărbătorim 100 de ani de la 
eliberare, suntem tot înainte de Sfintele Paști, 
duminică fiind sărbătorile pascale ale confraților 
noștri. Această similitudine, această coincidență 
ne arată că Divinitatea este mai presus de noi toți, 
și Ea ne dă cele mai pertinente lecții de viață!

Revenind la anul 1919, după eliberarea 
județului, mai exact în data de 27 aprilie, a fost 
instalat primul prefect român, avocatul 
Alexandru Racoți Filip, la prefectura din Carei, 
pe atunci reședința județului, la ceremonia 
oficială participând și Iuliu Maniu, președintele 
Consiliului Dirigent. Cei 135 de funcționari ai 
prefecturii, toți maghiari, au fost păstrați în 
posturi, marea lor majoritate jurând credință 
statului român.

Pentru că s-a afirmat deseori faptul că 
administrația românească și statul român n-au 
făcut nimic după preluarea puterii, haideți să ne 
reamintim împreună câte ceva din ceea ce a făcut 
administrația românească în județul Satu Mare, 
în doar 20 de ani. Și  în contextul în care, județul 
era foarte sărăcit după război, frontierele 
județului nu erau stabilite clar, teritoriul era pasat 
fie Ungariei, fie Cehoslovaciei, până la semnarea 
Tratelor de pace, finalizate în 1920, unele 
contestate până în ziua de azi! Apoi să nu uităm de 
marea criză economică din 1929-1933 ce a 
cuprins întreaga lume, sau de izbucnirea celui de-
al doilea război mondial, pentru ca, în 30 august 
1940, prin dictatul de la Viena, teritoriul  
județului să fie iar pierdut.

Iată  deci ,  ce a  făcut  administraț ia 
românească din județul nostru, timp de 20 de ani,  
în acest context nefavorabil:

- doar în orașul Satu Mare numărul  
întreprinderilor și unităților comerciale a crescut 
de 10 ori față de 1918;

- s-a înființat Camera de Comerț (1929) și 
bursa de mărfuri;

- s-a dezvoltat sistemul bancar;
- s-a modernizat complet uzina electrică și 

stația de pompare a apei, s-au construit noi 
apeducte;

- s-a înființat serviciul de salubritate;
- în orașul Satu Mare s-au construit 75 de 

străzi noi;
- s-au costruit două stadioane, arenă de 

tenis, două ștranduri pe malul Someșului;
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- s-a costruit Palatul prefecturii – 1935-
1936, azi sediul Muzeului Județean;

- s-a costruit Aeroportul -1937;
- Catedrala  Greco - Catolică „Sf. Arh. 

Mihail și Gavril”– 1937; 
- Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii 

Domnului– 1937-1938;
- s-a ridicat Monumentul Soldatului 

Român – Eroului necunoscut – 1922;
- Statuia dr. Vasile Lucaciu – 1936;
- Fabrica Textila Ardeleana – 1923;
- Fabrica de vagoane Unio (înființată în 

1912, când producea mobilier) a devenit, în 1923, 
a treia uzină din țară furnizoare de vagoane, iar în 
1927 aici s-au fabricat primele vagoane tip 
Pullmann din România;

- s-a construit linia ferată Satu Mare-
Negrești-Goroha, pentru  transportul lemnului;

- în județ s-au construit multe biserici noi, 
dispensare sătești, spitale la Turț, Negrești, Seini 
și Baia Sprie (atunci aparțineau de jud. Satu 
Mare).

- s-au construit peste 100 de școli, creșe și 
grădinițe noi, astfel încât s-a dublat numărul 
copiilor școlarizați;

- s-au înființat biblioteci școlare și 
comunale;

- s-au înființat primele două licee 
românești, Mihai Eminescu în Satu Mare (fostul 
Liceu Regal Romano-Catolic) și Gheorghe 
Șincai la Baia Mare;

- s-a tipărit primul ziar laic în limba 
română, ziarul Satu Mare (24 sept. 1919).

Și exemplele ar putea continua... Oare, e 
mult? Sau e puțin? Cred că NU trebuie să 
idealizăm cei 20 de ani de administrație 
românească de după 1919, dar nici să o denigrăm 
în totalitate!

În încheiere, mulțumindu-vă pentru atenție 
și răbdare, Vă invit, doamnelor și domnilor, dragi 
tineri, ca în această săptămână, a Centenarului 
sătmărean, să fim mult mai uniți și mai apropiați 
de istoria neamului nostru, de valorile identității 
noastre naționale, să participăm la toate 
manifestările omagiale din aceste zile, deoarece, 
nu e prea mult să dăruim și noi 

O  SĂPTĂMÂNĂ ÎNTR-O SUTĂ DE ANI!  

Dragi elevi, mă adresez și vouă, tinerilor din 
generația contemporană, pentru care e ceva 

normal să vă puteți vorbi limba maternă, să nu vă 
fie frică  să spuneți că sunteți români, amintindu-
vă că sute de ani nu a fost așa! și pentru ceea ce azi 
considerăm o normalitate, uneori chiar o 
banalitate, au murit milioane de români! Din 
fericire, noi, azi, nu mai trebuie să murim pentru a 
ne apăra țara și valorile noastre identitare! Dar, 
trebuie să-i cinstim pe cei ce și-au dat viața 
apărând aceste drepturi ale neamului românesc! 

Vă invit, așadar, la manifestările organizate 
de Muzeul Județean Satu Mare și vă aștept pe toți, 
în 19 aprilie 2019, să primim Armata Română la 
Monumentul Eroului Necunoscut, reconstruită 
cu ocazia Centenarului Marii Uniri de Asociația 
Civică Tempora Satu Mare, pe locul unde a fost 
sfințită, la 1 Decembrie 1922, Statuia Soldatului 
Român, ridicată chiar în cinstea Armatei 
Române, și pentru cinstirea memoriei tuturor 
eroilor, mulți necunoscuți, ce au luptat pentru 
libertatea, demnitatea și unitatea neamului 
românesc!

Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și 
doresc Sărbători frumoase tuturor celor ce în 
această duminică vor sărbătorii Sfintele Paști, la 
fel și dumneavoastră, tuturor  sătmărenilor.

Evenimentele dedicate Centenarului 
Sătmărean au continuat cu  expoziția 100 de ani 
de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria în județul Satu Mare - Carei - 25 mai 
1919, pe care am organizat-o alături de colega 
mea Diana Kinces. Au fost expuse fotografii din 
timpul vizitei regale la Carei, aflate în 
patrimoniul Muzeului Militar Național Regele 
Ferdinand I din București, imagini document din 
colecția Muzeului Național al Unirii din Alba 
Iulia și a Liceului Horea, Cloșca și Crișan din 
Alba Iulia, fotografii și obiecte ce au aparținut 
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regelui Ferdinand și Reginei Maria, aflate în  
colecțiile Muzeului Național Peleș.

Vernisajul expoziției a fost întregit de 
momentele artistice susținute de Mihaela și 
Marin Grigorean, care au interpretat vocal și la 
caval una din cele mai vechi balade din Țara 
Oașului, iar Irina Man din Turț a împletit și gătit 
în costume de mireasă 4 tinere ce au amintit de 
cele 4 mirese care au fost remarcate și foarte 
admirate de Regina Maria, în timpul vizitei de la 
Carei. Imnul României și Imnul Regal au fost 
interpretate de doamnele Stela Danciu, vioară, 
și Corina Săvian, pian.

Deoarece Regina Maria a fost cea care a 
înființat Crucea Roșie Română, la vernisaj au 
participat tineri voluntari ai Crucii Roșii din 
Carei (mulțumesc pentru sprijin preotului 
Cristian Boloș, președintele Crucii Roșii Satu 
Mare și doamnei director Rodica Borlan).

În deschiderea expoziției au luat cuvântul dr. 
Liviu Marta, managerul Muzeului Județean Satu 
Mare; dr. Daniela Bălu, director; d-na Raluca 
Romok, muzeograf la Muzeul Național Peleș și 
Hago Attila, șef secție Carei.

Au participat reprezentanții Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala 
Satu Mare, președinte lt. col. (r) Zorin Platec; 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere din Ministerul Apărării 
Naţionale, col. (r) Mircea Blideran; lt. colonel 
Gheorghe Balazs - comandantul Centrului Militar 
Județean Satu Mare; col. (r) Voicu Șichet - 
Asociația Civică Tempora Satu Mare, parteneră la 
organizarea evenimentului; d-na Ramona 
Antonescu, șef serviciu Prefectura Satu Mare; dl. 
Ștefan Coșarca, director Consiliul Județean Satu 
Mare; d-na Daniela Ciută, președintele 
Despărțământului ASTRA Carei; d-na profesor 
Carmen Maria Dindelegan, coordonatoarea 
voluntarilor INVICTUS Carei; profesori și elevi 
din localitate. 

Discursul rostit la vernisaj a conturat 
principalele momente ale vizitei Familie Regale, 
pe care le aduc și în atenția cititorilor revistei.

Începutul secolului XX deschidea în istoria 
europeană o nouă filă, o epocă covârșitoare prin 
importanță, cea a afirmării națiunilor și formarea 
statelor naționale. Jertfele eroilor ce au luptat în 
Primul Război Mondial au fost așternute la 
rădăcinile din care au crescut trupurile noilor 
state, printre care și România, Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918 fiind cel mai important 
eveniment din istoria neamului românesc. 
Unitatea statală avea să fie legiferată prin tratatele 
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internaționale și actele politice interne menite să 
susțină coeziunea teritorial – administrativă a 
României Mari, unificată sub sceptrul regalității.  
În perioada 22 mai – 1 iunie 1919, suveranii 
României Mari, REGELE FERDINAND ȘI 
REGINA MARIA, au făcut primul lor turneu 
regal în Transilvania, fiind întâmpinați cu 
deosebit entuziasm de locuitorii din Braşov, 
Făgăraş, Sibiu, Blaj, Alba Iulia, Brad, Ţebea, 
Abrud, Câmpeni,Turda, Cluj, Bistriţa, Careii 
Mari, Baia Mare, Oradea. Vizita familiei regale a 
fost pregătită de Armata Română și noile 
autorități române, iar drumul lor prin Ardeal  „a 
fost de o măreție fără cuvinte... pretutindeni 
bătrânii își ștergeau pe furiș pleoapele umede, 
flăcăii și fetele se înfățișau în portul lor alb de 
sărbătoare, cu jocuri și chiot.. .  Atunci, 
intelectualii, fruntașii satelor și orașelor, un popor 
martirizat se descătușaseră și își puteau manifesta 
simțămintele privind unitatea națională și 
libertatea... De asemenea, populația săsească, 
familiile nobiliare maghiare scăpate de bandele și 
armatele bolșevice (conduse de Béla Kun -n.n.), 
au primit cu entuziasm cuplul regal. A fost o 
adevărată victorie a forțelor populare descătușate 
de robia seculară” (E. Stoian, S. Mălușelu, Întâia 
vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria, București, 2011, pp.1-18). 

Regina Maria spunea: „A venit și marea zi 
când s-a hotărât ca Regele împreună cu mine să 
mergem în primul nostru tur prin Transilvania, 
pentru a ne vizita poporul de curând eliberat. 
Acesta era momentul suprem, era pecetea pusă pe 
victoria țării, realizarea finală a marelui vis pentru 
care așa de mulți au luptat, pentru care așa de 
mulți au murit”.

Oraşul Carei a fost vizitat de suveranii 

României în data de 25 mai 1919, după ce, cu 
doar o lună înainte, la 27 aprilie se instaurase 
administrația românească, fiind instalat în funcție 
primul prefect român, Alexandru Racoți Filip. 
Familia regală a fost întâmpinată în gara din 
Careii Mari de către generalii Traian Moșoiu, 
Dabija, Panaitescu, Ștefănescu şi Mărdărescu, de 
Iuliu Maniu (președintele Consiliului Dirigent și 
ministru de interne); prefectul Al. Racoți Filip;  
vicarul episcopal greco-catolic Romul Marchiș, 
secretarul său Ion Matei; protopopul Gheorghe 
Mureșan, protopopul Petru Cupcea (semnatar al 
Unirii Transilvaniei cu România, preot, profesor, 
protopop, vicar al Silvaniei ); egumenul  
mănăstirii Bixad, Augustin Maxim (cel care a 
condus delegația Oașului la Alba Iulia), numeroși 
preoți, intelectuali, episcopul calvin din 
Debrecen, contele Degenfeld, delegați din 
județele Maramureș, Hajdu, Heyes, Debrecen, 
oficialități locale. „Chiar și ungurii au venit să 
mulțumească regelui pentru că au fost salvați de 
bolșevici de către armata română. Ciudat, într-
adevăr să fii eliberator chiar al inamicului. 
Curioase timpuri trăim” (Maria Regina 
României, Însemnări zilnice (dec.1918-dec.119), 
pp.188-189). Familia regală a fost primită cu 
pâine și sare de primarul orașului Carei, fiind 
înconjurați de grupuri mari de oameni, mulți 
având steaguri tricolore și cântând  „Deșteaptă-te 
române!”.

Despre vizita la Carei, Regina Maria scria: 
„Sosirea la Careii Mari la ora 3, o primire 
extraordinară… Peste tot țărani, costume de toate 
felurile – atât de devotați, atât de entuziaști. 
Bătrânul grăsan Moșoiu comanda trupele, care 
arătau splendid. Regimentul 2 Vânători era o 
adevărată plăcere să-l privești. Ceremoniile 

21



militare într-o Platz largă, apoi defilarea în ordine 
perfectă. După aceea, defilarea întregii populații, 
mii și mii, o minunată și impresionantă priveliște 
și frecvent costume extrem de interesante și 
pitorești”. 

Regina a fost deosebit de impresionată de 
fetele din Țara Oașului, aduse din Racșa de 
preotul Ioan Andron, îmbrăcate în superbele 
costume de mireasă: „Aici, unele fete tinere 
(mirese) şi-au elaborat o construcţie pe cap, un fel 

de cunună de flori din lână împletită cu panglici şi 
mărgele, iar părul lor era împletit într-un fel de 
coadă ca o reţea, lăsată pe spate, care, probabil, 
necesită ore întregi de făcut” (Maria Regina 
României, Însemnări zilnice, vol. I, p. 189). De la 
Racșa participaseră la vizită 72 de oșeni, bucuria 
din sufletele lor fiind descrisă în Cronica 
parohiei: „N-am mai văzut niciodată atâtea 
lacrimi de bucurie și n-am auzit atâtea cuvinte 
spuse din sufletul și inima neamului meu ca 
atunci... Când am ajuns noi, răcșenii în fața 
tribunei regale, regina Maria a făcut semn să ne 
apropiem și a poftit la ea pe fetele cu împletitură. 
Ne-am prezentat la ea sărutându-i mâna, și ea a 
admirat portul, mângâind pe obraji pe tânăra 
Maria Sabo a lui Petre lui Costinel...” (Ioniță G. 
Andron, Racșa. Vatră de neam românesc, Baia 
Mare, 1996, pp.45-46).

Cuvinte deosebit de emoționante despre 
vizita Suveranilor a scris preotul-protopop Vasile 
Pătcașiu (participant și la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia), martor la acea vizită 
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înălțătoare, „sublimă, ce va fi eternizată pe vecie 
în istoria neamului românesc... Primirea 
grandioasă ce i s-a făcut familiei regale române, 
numai în poveşti are păreche. Au fost de faţă peste 
12 mii ostaşi de toată branşa, iar poporul adunat 
de toate clasele din comitatele Sătmar, Chioar, 
Ţara Oaşului, Maramureş şi Sălaj, în număr peste 
30 mii, când suveranii au venit de la gară au 
format un spaier de două laturi începând de la 
biserica catolică până în piața mare, fiecare 
comună în frunte cu steagurile naționale 
române... iar pe stradele orașului la fiecare casă 
drapele românești, mai multe porți împodobite 
triumfal, iar în piața mare înaintea castelului 
grofilor Karolești, tribune pentru publicul 
inteligent și un chioșc splendid decorat pentru 
familia regală... Fie binecuvântată ziua măreaţă şi 
de vecinică dulce amintire” (Vasile Pătcaşiu, Din 
Cronica Hotoanului, Satu Mare, 2012, pp. 167-
169). Corul din Hotoan a avut onoarea de a cânta 
familiei regale, însoțită în vizită și de frumoasa 
principesă Ileana.

La Carei, ca și în alte părți, vedeta vizitei a 
fost  regina Maria, iubită atât de mult de poporul 
român. Pe tot parcursul vizitei a fost îmbrăcată în 
superbe costume populare românești, cunoscut  
fiind faptul că atât Maria cât și regina Elisabeta, 
au fost promotoarele portului tradițional 
românesc, pe care îl admirau și îl îmbrăcau 
frecvent cu multă plăcere.

Așadar, una din cele mai importante și 
mărețe pagini din istoria neamului românesc a 
avut loc la Carei, în 25 mai 1919. 

Doresc să mulțumesc pentru colaborarea la 
organizarea expoziției d-nei drd. Macrina Oproiu, 
șef Secția evidență centralizată a patrimoniului, 
cercetare, documentare, Muzeul Național Peleș. 
Oglindirea acelor ani extraordinari din istoria 
românilor a fost întregită în expoziție cu 
imaginile Încoronării de la Alba Iulia, din 15 
octombrie 1922, oferite de Colegiul Național 
Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, parte 
integrantă a expoziției realizate de d-na Ionela 
Simona Mircea, muzeograf la Muzeul Național al 
Unirii, căreia îi mulțumim pentru  sprijin.

Prin organizarea acestor manifestări am 
dorit să ne aducem contribuția concretă la 
omagierea celor 3 evenimente definitorii pentru 
istoria noastră, exprimându-ne  recunoștința și 
gratitudinea față de eroii neamului, cei ce au făurit 
prin sacrificiul suprem faptele glorioase pe care 
nu avem voie să le uităm! Centenarul Marii 
Uniri – Centenarul sătmărean – deschid istoria 
noului Centenar! 

Fotografii

1. Spectacol omagial Centenarul sătmărean
2. Spectacol omagial Centenarul sătmărean
3. Corul Solemnis
4-8. Vernisajul expoziției  100 de ani de la 
vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria în 
județul Satu Mare
9. Cele 4 mirese din Racșa, admirate de Regina 
Maria.
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Eliberarea	zonei	Codru	după	Marea	Unire	
și	odiseea	monumentului	eroilor	de	la	Hodod	(II)

     roii de la Hodod nu au fost uitați de către 
urmași, iar în anii care au urmat au fost 
comemorați de Ziua Eroilor, la Sărbătoarea 
Înălțării Domnului, cu fastul cuvenit.

În articolul de față ne propunem să 
evidențiem evenimentele comemorative 
organizate în primul deceniu după Marea Unire la 
Hodod și odiseea ridicării monumentului eroilor 
de la Hodod, sfințit în anul 1931, în cadrul unui 
eveniment cu încărcătură istorică și patriotică 
deosebită.

1. Aspecte privind comemorarea eroilor 
de la Hodod în primul deceniu după Marea 
Unire         

Mai solemn a fost organizată comemorarea 
eroilor de la Hodod în anul 1921. Cu ocazia 
vizitațiunii canonice din primăvara anului 1921, 
episcopul diecezei greco-catolice de Gherla, 
Iuliu Hossu, a celebrat un parastas la Hodod. Au 
participat atunci foarte multe persoane, în frunte 
cu prefectul județului Sălaj, dr. Nicolae Șerban de 
Voila, care a rostit un discurs .[16]

Episcopul Iuliu Hossu, înconjurat de o 
mulțime de preoți, „în firul unei predici 
înălțătoare, a făcut dezlegarea și a binecuvântat 
morminții eroilor noștri”. Au fost rostite multe 
discursuri „avântate”, chiar și din partea preoților 
reformat și luteran, în prezența unui număr mare 
de intelectuali și țărani, elevi de la școlile din 
Cehu și Hodod, aproape tot personalul din 
administrație și justiție și armata venită de la 
Zalău. La final, s-a luat o masă comună .[17]

La 5 ani de la eveniment, pe data de 29 
Martie 1924, Francisc Hossu-Longin trimite o 
scrisoare Comitetului Central al Societății 
„Mormintele eroilor căzuți în războiu”, în care 
relatează eroicul episod al bătăliei de la Hodod şi 
împrejurimi, din ziua de 16 aprilie 1919. De 
atunci - spunea el - în tot anul, de Ziua Eroilor, 
cele 17 morminte „să împrospătează și să 
împodobesc cu cununi și multe flori. Inteligința și 
țărănimea, în frunte cu preoții și învățătorii lor, - 
tineretul, de ambele sexe, armata din Ceul-
Silvaniei și Zălau, - în procesiuni și grupuri mai 
mari și mai mici, înaintează cu pietate, spre a lua 
parte la părăstasul celebrat de mai mulți preoți, 

când să rostesc predici și vorbiri înălțătoare și să 
împart soldaților colivele și prescurile ce să 
aduc” .[18]

Fostul senator al Partidului Național Român, 
dr. Mihai Pop, avocat în Cehu Silvaniei, a inițiat o 
colectă pentru ridicarea unui monument la 
Hodod, iar până în anul 1924 s-a ajuns la suma de 
16.000 lei,  la o bancă din alocații, cu două libele”
Cehu Silvaniei. Tot el i-a scris căpitanului Strat, 
care ajunsese maior și era angajat la o unitate 
militară din Cluj, rugându-l să-i comunice 
numele celor căzuți la Hodod. Maiorul Strat i-a 
trimis lista, pe care Mihai Pop, împreună cu banii 
colectați a înmânat-o prim-pretorului plasei 
Cehu, George Bancoș, „spre păstrare, până la alte 
dispozițiuni”.

Din păcate, lista s-a pierdut, spune Francisc 
Hossu-Longin în scrisoare sa, și în aceste 
condiții, citind în presa vremii despre adunarea 
generală a societății, i se adresează Mitropolitului 
primat al Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci, 
Miron Cristea, fost episcop de Caransebeș „în 
baza cunoștinței ce am onoarea a avea”. Îl roagă, 
„în interesul obștesc și încredințat chiar din 
partea unora carii țin cu sfințenie la cultul 
eroilor”, să dispună să se caute în arhiva societății 
dacă se găseau informații despre eroii de la 
Hodod. Îl interesa, în mod special, numele și 
locul de naștere al morților și „să se afle dacă s-a 
făcut vre-o relatare despre decursul și rezultatul 
acelei lupte și să ține o evidență despre ei”. De 
asemenea, dacă s-au făcut pași ca societatea să 
aibă filială în județul Sălaj.

Întreabă dacă societatea avea cunoștință de 
existența acelor morminte și dacă s-a interesat de 
ele până la momentul respectiv: „Această 
întrebare din urmă să impune mai ales pe motivul 
că morminții sunt în curtea bisericii reformate, - 
într-o comună unde nu sunt decât unguri și sași, 
chiar în partea de cătră stradă, pe un loc ce să 
ridică de-a lungul străzei încât va putea veni un 
timp, când să va urni acel loc, cu morminți cu tot, 
- deși ar fi de a să afla: nu cumva va trebui mutați 
de acolo și a să descoperi și locul unde se mai află 
înmormântați și ceilalți căzuți în acea luptă?”.

În finalul scrisorii, el cere să i se trimită un 
exemplar din statutele societății, împreună cu 

dr.	Marin	POP
E
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rezultatul cererii sale .[19]

La 17 aprilie 1924, Miron Cristea îi 
răspunde că a înregistrat cererea lui, dar că nu 
aveau numele eroilor căzuți la Hodod. Au 
intervenit, în acest sens, la regimentul lor de 
origine, Regimentul 16 Infanterie Suceava, și 
așteptau rezultatul.

Îl informează, apoi, despre o inițiativă 
lăudabilă a societății, de a centraliza toate 
mormintele eroilor de pe teritoriul județului Sălaj 
într-un cimitir de onoare la Zalău: „Întrucât Dv. 
arătați,  cu drept cuvânt, că situațiunea 
mormintelor care se află în curtea bisericii 
reformate nu este aceea care s-ar cuveni unor 
morminte de eroi români și că aceste morminte 
sunt supuse distrugerei din cauza terenului 
neconsolidat, pe care se află și interveniți ca ele să 
fie mutate, cu onoare vă aducem la cunoștință că 
aceste morminte urmează a fi centralizate într-un 
singur cimitir de onoare la Zalău, împreună cu 
toate mormintele de eroi de pe teritoriul Județului 
Sălaj”.

Comitetul Central a luat această decizie în 
baza principiului centralizării mormintelor de 
eroi în cimitire de onoare, stabilit la nivel 
național, „în vederea unei bune și eterne 
îngrijiri”.

Francisc Hossu-Longin era rugat să 
c o l a b o r e z e  ș i  s ă  d i s p u n ă  c e r c e t a r e a 
împrejurimilor localității Hodod și să comunice 
numărul mormintelor găsite, menționând numele 
celor identificați, precum și alte date referitoare la 
eroi și la starea mormintelor lor. Totodată, Miron 
Cristea îi mulțumea pentru munca dezinteresată 
depusă în vederea cinstirii memoriei eroilor 
căzuți în Primul Război Mondial: „Aducându-vă 
la cunoștință cele ce preced, cu onoare vă rugăm 
să binevoiți a primi călduroasele noastre 
mulțumiri pentru grija ce păstrați mormintelor 
eroilor căzuți pentru patrie și pentru asigurarea ce 
ne dați, că ne veți ajuta, să desăvârșim pioasa 
operă națională a centralizărei mormintelor de 
eroi din Jud. Sălaj, în scopul îngrijirei și 
înfrumusețărei lor eterne în cimitirul de onoare de 
la Zalău” .[20]

Francisc Hossu-Longin trimite comunicatul 
și tabelul nominal al eroilor protopopului 
Alexandru Achim, cu rugămintea de a le aduce la 
cunoștință tuturor preoților din tractul Băsești și 
să ceară a i se comunica rezultatul până la data de 
5 iunie 1924. De asemenea, să le trimită ziarelor 
sălăjene „Gazeta de Duminecă” și „Sălajul”, cu 
rugămintea de a le publica .[21]

Tot el, trimite o scrisoare și prefectului 
județului Sălaj, Iulian Andrei Domșa, pe data de 9 
iunie 1924. Îl informează că l-a rugat pe 
Gheorghe Pop de Oarța, fost prefect al județului 
Sălaj, să-i aducă la cunoștință conținutul scrisorii 
primite de la președintele societății „Mormintele 
eroilor”, Miron Cristea, în cauza mormintelor 
eroilor de pe teritoriul județului Sălaj, dar cei doi 
politicieni sălăjeni nu s-au putut întâlni până la 
acea dată. Gheorghe Pop spunea că i-a trimis 
prefectului o copie a scrisorii amintite, iar 
prefectul i-a promis că se vor înțelege asupra 
măsurilor ce urmau a fi luate în acest sens.

Văzând că nici în acel an prefectul județului 
Sălaj nu a participat la comemorarea eroilor de la 
Hodod, i-a trimis scrisoarea amintită mai sus. 
Sublinia că „mai presus de toate, absența cu 
desăvârșire a miliției, a impresionat foarte 
deprimător, pe cei pucini, cari s-au dus acolo cu 
atâta ardoare și pietate”.

Îl ruga, „cu toată stăruința”, să nu lase 
nerezolvată problema centralizării mormintelor 
de eroi la Zalău, și îi cerea să-i comunice 
hotărârile pe care le va lua, în acest sens, pentru a 
le putea comunica și el Comitetului Central al 
societății „Mormintele eroilor” din București .[22]

Pe lângă prefect și Gheorghe Pop de Oarța, 
Francisc Hossu-Longin l-a contactat și pe prim-
pretorul plasei Cehu Silvaniei, George Bancoș, 
care i-a promis că va dispune din oficiu, „ca să se 
ajungă mărețul scop al societății” .[23]

A sosit și Ziua Eroilor, care în anul 1924 a 
căzut pe data de 8 iunie. La împlinirea celor 5 ani 
de la evenimente, s-a celebrat un parastas solemn 
la mormintele eroilor căzuți în luptele de la 
Hodod. Cele 17 morminte au fost acoperite și 
împodobite cu buchete și cununi de flori. 
Asistența a fost alcătuită din cinci preoți 
celebranți, corul școlarilor din Cehu Silvaniei, 
care au dat răspunsurile „cu multă și lăudabilă 
precizitate”, revizorul școlar, profesorii și elevii 
școlilor din Cehu și Hodod. Din partea 
administrației a participat George Bancoș, prim-
pretorul plasei Cehu, plutonierul jandarmilor, 
câțiva secretari comunali din împrejurimi, mai 
mulți proprietari și intelectuali din jur cu familiile 
lor. De asemenea, țăranii care participau în an, de 
la fete și tineri, până la cei în vârstă, îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, întreg satul Hodod, în frunte 
cu preotul lor, preotul reformat Matei și cel 
luteran. Așa cum remarca Francisc Hossu-
Longin a lipsit armata, „care în anii precedenți a 
dat salve și a ridicat solemnitatea serbării pioase”.
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După ridicarea parastasului au luat cuvântul 
preotul din Bicaz, Emil Deac, „cu o vâlvă 
oratorică de-a pus în estaz întreg publicul”, urmat 
de profesorul Vasile Radu, care a vorbit în numele 
camarazilor rămași în viață, jurând că amintirea 
eroilor le va fi și pe viitor „o sfântă datorie”. 
Revizorul școlar, Alexandru Pop, a vorbit și el „cu 
multă însuflețire”. S-a adresat în special tinerilor, 
pe care i-a sfătuit „să-și însemne celea văzute și 
auzite, apoi și ei să devină vrednici și 
recunoscători urmași ai eroilor sărbătoriți”.

În încheiere, a luat cuvântul vrednicul 
protopop Alexandru Achim, participant la acele 
lupte crâncene din ziua de 16 aprilie 1919, care a 
rostit o cuvântare „electrizătoare”, apoi a 
binecuvântat memoria eroilor, citindu-le numele, 
gradul și originea fiecăruia dintre cei care zac sub 
acele „sfinte morminte”.

De la mormintele eroilor români, la fel ca în 
fiecare an, întreaga asistență s-a deplasat la 
cimitirul reformat, la cele cinci morminte îngrijite 
de credincioșii reformați, sub care zac osemintele 
celor căzuți din tabăra adversă. Preotul reformat, 
„spunând cum urmașii învingători au venit cu 
pietate să venereze memoria celor învinși” a rostit 
„o frumoasă rugăciune” și a cerut binecuvântarea 

„Ceriului asupra Patriei și coborirea păcii și a 
bunei înțelegeri între cei rămași” .[24]

Deși Francisc Hossu-Longin a trimi  un s
raport detaliat Comitetului Central al Societății 
„Mormintele eroilor căzuți în război” încă din 
data de 17 aprilie 1924, la 11 iunie 1928 el nu 
primise încă nici un răspuns. 

În ziua respectivă, de la Băsești, trimite o 
nouă scrisoare, subliniind că nu a fost „onorat” cu 
un răspuns și din această cauză le scrie din nou. 

Îi informează că și în anul 1928, „ca în toți 
anii de până aici”, satele din jurul Hododului „s-
au prezentat, cu preoții, cu autoritățile civile și 
mil i tare și  mulț ime de țărani ,  în jurul 
mormântului eroilor căzuți acolo, făcând prohod 
și rugăciuni întru mărirea lor” .[25]

În invitație se anunța că evenimentul va avea 
loc pe data de 24 mai 1928, începând cu orele 10. 
După oficierea slujbei religioase, întreaga 
asistență „va trece în pelerinaj la mormintele, 
cuprinzând moaștele scumpe a celor morți pentru 
patrie” .[26]

Liturghia a fost oficiată de cinci preoți și doi 
protopopi, după care întreaga asistență, alcătuită 
din reprezentanții autorităților civile și militare, 
școlile de băieți și fetițe, în frunte cu învățătorii 
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lor, o mare mulțime de țărani în haine de 
sărbătoare, în procesiune și cântări religioase, a 
plecat spre piața localității Hodod, la mormintele 
celor 17 eroi. Aici s-a oficiat un parastas, urmat de 
o salvă de onoare, executată de cei 42 de soldați 
veniți cu acest scop de la Zalău.

Locotenentul G. Afrim a ținut „o cuvântare 
înălțătoare”, în care a stăruit asupra meritelor și 
jertfelor camarazilor care au căzut pentru 
dezrobirea Ardealului și i-a îndemnat pe soldați și 
pe tinerii prezenți să ia pildă la patriotismul și 
sacrificiul soldaților în apărarea patriei.

Au urmat cuvântările celor înscriși în 
program, după care întreaga asistență s-a deplasat 
la cimitirul reformat.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă 
organizată în localul școlii primare, pentru 
intelectuali, iar țăranii pe la particulari. În timpul 
mesei s-au rostit toaste însuflețite, s-au cântat 
imnuri eroice, s-au recitat poezii patriotice și a 
fost trimisă Regenței următoarea telegramă: 
„Înaltei Regențe/ Asistența, de la pioasele serbări, 
din jurul mormintelor eroilor căzuți la Hodod, 
transmite omagioasele asigurări de iubire și 
supunere, către tron și patrie”. Semnează 
Coriolan Pop, subprefectul județului Sălaj, 
prezent la evenimentul comemorativ .[27]

În anul 1929, Societatea Cultul Eroilor de la 
Hodod intenționa să organizeze Ziua Eroilor cu 
fastul cuvenit, împlinindu-se 10 ani de la 
evenimente. Au propus ca dată ziua de 2 iunie, dar 
Prefectura a hotărât data de 9 mai, de sărbătoarea 
Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, neavizând 
amânarea .[28]

Din documente nu reiese motivul pentru care 
se cerea amânarea comemorării eroilor, dar 
presupunem că în acele zile toată suflarea 
românească se pregătea să plece la Alba Iulia, 
unde au fost organizate, cu mare fast, Serbările 
Unirii.

Astfel, pe data de 9 mai 1929, la fel ca în 
ceilalți ani, comemorarea eroilor de la Hodod a 
debutat cu oficierea Sfintei Liturghii și ridicarea 
unui parastas în cimitirul Eroilor. A luat cuvântul 
protopopul Ilie Călăuz, președintele executiv al 
societății, protopopul Alexandru Achim și un 
orfan de la Școala de Arte și Meserii din Cehu 
Silvaniei. Elevii de la școala amintită mai sus și 
cei ai școlii primare din Hodod au recitat poezii și 
au cântat marșuri eroice.

După terminarea programului s-a trecut în 
cimitirul reformat, unde au fost comemorați 
soldații secui căzuți în luptele de la Hodod.

Participanții au fost anunțați din timp că de 
mâncare să se îngrijească fiecare personal, iar de 
plutonul de soldați din Zalău, sosiți cu o seară 
înainte la Băsești, s-a ocupat, la fel ca în fiecare 
an, Elena Hossu-Longin, fiica lui George Pop.

Fastul deosebit al serbării a fost dat și de 
prezența maiorului Procopie Strat, care a fost 
comandantul artileriei în luptele de la Hodod, pe 
atunci având gradul de căpitan. El a fost primit cu 
un entuziasm de nedescris de către participanți, 
„și mai ales de cătră populația din jur, care cu 
lacrimi în ochiu, a îmbrățoșat pe scumpul lor 
eliberator”.

Participant la eveniment, Francisc Hossu-
Longin spunea că „a fost un moment delirant” 
atunci când maiorul Strat, decorat cu ordinul 
Mihai Viteazul după război, „a îngenuncheat la 
fiecare mormânt și a sărutat crucea și mormântul 
fiecărui soldat căzut în acele lupte grele”.

Tot el spunea că la eveniment au celebrat 7 
preoți, s-au ținut cuvântări și „s-au cântat cântece 
eroice și impresionante”. 

Totuși, spunea el într-o scrisoare adresată 
Comitetului Central al Societății Cultul Eroilor, 
ar fi fost și mai „înălțător” dacă ar fi participat și 
un delegat al societății, după cum a promis 
conducerea centrală a asociației din București.

Scrisoarea trimisă de Francisc Hossu-
Longin este datată 19 august 1929. El constată, cu 
regret, că delegatul nu a ajuns nici până la acea 
dată la Băsești. Cerea, din nou, să fie trimis un 
delegat, „pentru că e necesar să vină” , avându-[29]

se în vedere intenția de a se ridica un monument al 
eroilor la Hodod.

 
2. Ridicarea și sfințirea monumentului

Din păcate, după cum sublinia și vrednicul 
ginere al lui Gheorghe Pop de Băsești, Francisc 
Hossu-Longin, care alături de soția sa, Elena, au 
fost principalii animatori culturali ai zonei Codru 
după 1918, soldații armatei române căzuți în 
crâncenele lupte de la Hodod, în ziua de 16 aprilie 
1919, au fost înmormântați în grabă, fără a avea 
un mormânt așa cum se cuvenea unor eroi care și-
au dat viața pentru eliberarea fraților din Ardeal: 
„Când s-au dat luptele cele grele de la Hodod, cu 
graba mare și nu se știe din ce cauze, cadavrele 
soldaților români s-a pus în trei morminte mari, 
chiar în imediata apropiere a biserecei reformate 
din mijlocul com(unei) care biserică e zidită pe o 
înălțime îngustă, așa că cei îngropați aici au ajuns 
chiar în marginea prăpastiei de cătră stradă, și 
sunt mereu expuse, ca la o surpare, osemintele lor, 
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să să risipească, sau să să facă de minune.
Ca să vază, că acolo sunt îngropați soldați 

români, s-au făcut peste osemintele lor, din cele 
trei gropi, - 17 morminte separate și provezute cu 
cruci și la ziua eroilor, împodobiți cu cununi și 
flori.

Cadavrele soldaților inimici s-au așezat în 
cimiterul reformat, ce cade mai departe de 
biserică și asemenea să împodobesc cu flori, la 
ziua eroilor, când să trece și la ei.

Această stare foarte jenantă și pentru noi, cât 
și pentru credincioșii bisericei reformate, nu să 
mai poate menținea, pentru că la toate ocasiunile 
sărbătorilor, atăt noi cât și magiarii aveau un simț 
ce ne jignește deopotrivă, oricăt am ascunde și 
oricăt am nega” .[30]

În acest context, în anii care au urmat s-a pus 
problema ridicării unui monument sau biserică, 
unde să fie reînhumați cei 17 eroi, în special după 
ce credincioșii greco-catolici din Hodod au 
primit, prin reforma agrară din anul 1921, două 
jughere de pământ, pentru a-și construi biserică.

După luptele de la Hodod, comandantul 
gardiștilor români din plasa Cehu, Dr. Mihai Pop, 
avocat și senator în primul parlament al României 
Mari, împreună cu protopopul tractului Băsești, 
Alexandru Achim, președintele Consiliului 
Național Român din Băsești, care a luat parte la 
luptele din zona Hododului, au lansat o listă de 
contribuție publică pentru ridicarea unui 
monument la Hodod. Banii care s-au strâns prin 
această colectă au constituit baza ridicării 
monumentului, la care au contribuit apoi multe 
alte persoane, printre care o sumă considerabilă a 
fost donată de Elena Hossu-Longin, fiica lui 
George Pop de Băsești. 

Ridicarea efectivă a monumentului a fost 
coordonată de vrednicul protopop Ilie Călăuz, 
președintele executiv al Societății Cultul Eroilor 
de la Hodod .[31]

Pe data de 18 februarie 1931, conducerea 
societății lansa un apel pentru a se construi o 
biserică unde să fie reînhumte osemintele eroilor: 
„Comitetul bisericei române și Comitetul local 
pentru CULTUL EROILOR din comuna Hodod, 
județul Sălaj, de mai bine de un deceniu se 
străduesc din toate puterile, să ridice un Sion 
românesc, o mică capelă BISERICA EROILOR 
în această localitate, unde 17 Eroi români – pentru 
îndeplinirea visului nostru de aur – au adus 
suprema jertfă pe altarul Patriei.

La mormântul acestor Eroi se întrunesc în 
fiecare an, Români din jur în pios pelerinaj, spre 

a-l încorona cu flori și a-și manifesta sentimentele 
de pioasă recunoștință. Și cum trebuie că acești 
Eroi să rămână și pe mai departe tot aici, unde 
sângele lor cald s-a amestecat cu glia rece, găsim 
că e o necesitate națională, că în memoria lor să 
ridicăm Sf. Biserică, ca și în viitor să avem aici la 
hotarul țării, un loc sfânt de pelerinaj: o școală de 
patriotice virtuți! …

Având ferma convingere, că o așa acțiune 
patriotică, va afla răsunet în tot sufletul creștinesc 
și românesc, ne-am luat voie să apelăm și la 
binevoitorul Domniei Voastre sprijin, pentru a 
putea ridica BISERICA EROILOR.

Mărinimoasele contribuții se vor trimite pe 
adresa dlui Augustin Șimonca, farmacist, curator 
al bisericei române din Hodod, Jud. Sălaj. Hodod, 
la 18 Februrie 1931”. Semnat de Elena Pop Hossu 
Longin, președinte de onoare al societății, 
protopopul Ilie Călăuz, președintele executiv, 
Iuliu Șurani, parohul local, Augustin Șimonca, 
curator și Simeon Budea, secretar .[32]

În cele din urmă, s-a ales soluția construirii 
unui monument, în cripta căruia să fie reînhumate 
osemintele celor 17 eroi, urmând ca apoi, în timp, 
să fie construită în apropierea monumentului și o 
biserică.

A doua zi după lansarea apelului, protopopul 
Ilie Călăuz îi scria Elenei Pop Hossu Longin că s-
a înțeles cu antreprenorul pentru a executa 
lucrările monumentului, la suma de 80.000 lei. 
Contractul urma să-l încheie la Zalău, la sediul 
Prefecturii, conform condițiilor impuse de șeful 
Serviciul Tehnic, inginerul Feher. De asemenea, o 
anunța că placa de marmură, pe care urma să fie 
trecute numele eroilor căzuți în luptele de la 
Hodod, o vor procura de la Satu Mare . [33]

Pe data de 12 martie 1931, Ilie Călăuz o 
anunța pe Elena Pop că a încheiat contractul cu 
antreprenorul și a primit ca avans 25.000 lei 
pentru procurarea cimentului și a fierului. 
Lucrările urmau să înceapă imediat ce condițiile 
meteorologice permiteau. Placa de marmură 
urma să fie comandată după sosirea ofertelor.

A fost tipărit un apel pentru colecta la 
edificarea Bisericii Eroilor în localitatea Hodod, 
rugând-o să-i transmită o listă cu adrese, „unde 
crede-Ți să expedăm din aceste apeluri”. O 
anunță că și ceilalți membri ai societății culturale 
se ocupau de întocmirea tabelelor și adreselor și 
„după concentrarea tuturor le vom adresa și 
expeda” .[34]

La 14 aprilie 1931, Ilie Călăuz o anunța că 
lucrările de la monument erau întârziate din cauza 
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gerului târziu. Presupunea că peste o săptămână 
va fi gata cripta din bază, unde urma să fie așezate 
osemintele eroilor.

De la Comitetul Central a fost anunțat că la 1 
mai va sosi delegatul societății desemnat pentru 
exhumarea osemintelor eroilor. Era, totuși, 
optimist că monumentul va fi gata la termen: 
„Numai timpul să favorizeze și monumentul se 
va termina pe Ziua Eroilor”, spunea el, subliniind 
că și la „întreprinzător” a făcut „urgitare să 
grăbească lucrul” .[35]

Peste numai două zile îi scrie din nou și o 
anunță că i-a trimis 20 de apeluri tipărite, sosite 
de la Hodod, raportându-i, totodată, stadiul 
lucrărilor: „Acolo merge lucrul. Azi a fost acolo 
Dl. inginer Pentek de la Serviciul Tehnic Zalău 
pentru controlul construcției. 

Cu Dl. Floriancsics am procurat și placa de 
marmură, care va sosi în zilele proxime. 

Este nădejde să fie gata pe Ziua Eroilor cu 
ajutorul Domnului” .[36]

La 9 mai 1931 o anunța că pentru pregătirea 
exhumării eroilor a sosit în acea zi de la București 
un delegat, „ca să cerceteze mormintele și 
monumentul făcând raport despre starea faptică 
Comitetului Central”. Delegatul s-a deplasat și în 
localitatea Corni, iar după-amiază urma să se 
deplaseze la Bârsăul de Jos. La întoarcere urma 
să întocmească raportul pe care îl ducea la 

București, conform ordinului primit. Toți eroii 
urmau să fie așezați în criptă și nu se făceau 
morminte separate. 

Peste o săptămână, delegatul urma să vină 
din nou, să facă exhumarea și să așeze osemintele 
în criptă, iar cheltuielile urma să fie suportate de 
societate eroilor din Hodod. Spune, însă, că o să 
facă o cerere către Comitetul Central din 
București ca să le vină în ajutor pentru aceste 
cheltuieli, care preconiza că se vor ridica la 2-
3.000 lei.

Despre sosirea unui delegat al Comitetului 
Central al societății la eveniment nu știa încă 
nimic. Din Baia Mare, episcopul greco-catolic, 
Alexandru Rusu, nu i-a trimis nici un răspuns .[37]

La 13 mai o anunța că a trimis spre publicare 
presei apelul și a expediat 200 de invitații. Mai 
avea 100 de invitații, pe care urma să le expedieze 
în acea zi și o întreabă unde să mai trimită.

Pentru plutonul de armată a trebuit să 
intervină și la Cluj. Așteptau placa de marmură, 
care încă nu sosise, deși de la firmă i-au transmis 
că a fost expediată .[38]

Pe data de 16 mai raporta stadiul în care se 
a f l a u  p r e g ă t i r i l e  p e n t r u  e v e n i m e n t u l 
comemorativ: „La Zalău am primit din partea 
Dlui Prefect, asigurarea, că Județul va transporta 
plutonul de armată 40-50 soldați cu 2 camioane și 
vreo 5-6 ofițeri.
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Dl. comandant al garnizoanei Protopopescu, 
pe care în persoană l-am invitat, încă s-a promis 
dacă nu va fi împedecat.

Ajutor pentru monument am primit 5000 
Lei, care sumă o ridic de la Percepție. Dl. Prefect, 
ne-a asigurat, că se va îngriji întru toate ca aceasta 
zi să fie dedicată numai memoriei Eroilor scumpi 
ai neamului.

Asemenea prin jandarmerie va susținea 
ordinea la solemnitatea noastră.

Preasfințitului Episcop i-am comunicat că 
Comitetul dorește a prăznui această inaugurare 
urmând procedeul de la serbările anilor trecuți.

La caz de se va prezenta și delegat a bisericei 
ortodoxă – ceea ce nu e sigur – vom aranja ca să se 
păstreze atât demnitatea bisericei noastre cât și 
armonia acestei serbări a recunoștinței.

Delegatul de la București nu mai sosește. 
Dimineață am telegrafiat la Centru București 
pentru delegat. Dacă nu sosește azi seara și mâine 
la miazi voi cere autorizație telefonică de la prim 
medic Județean și Luni vom face exhumarea noi 
înșine pe baza aprobărei ce o avem de la Centru.

Placa nu sosește. Antreprenorul acum a fost 
aici și a arătat telegramă de la firma (din) Brașov, 
în care î-l avizează, că placa la pachetare s-a rupt. 
Pentru înlocuirea ei, provizoriu s-a comandat o 
placă de tinichea, care se va văpsi în coloarea 
marmorei cu numele tuturor Eroilor de un pictor 
(din) Zalău.

Pe Miercuri o aduce și o va așeza la loc, până 
va aranja afacerea cu firma Nagy (din) Brașov. 
Acest ghinion încă ne va costa.

Dacă sosește de seara delegatul voi face cu el 
planul exhumărei, despre ce încă mâne voi aviza 
prin expres.

Cred că alte surprize nu ne vor ajunge!” .[39]

A doua zi îi trimite alte noutăți: „Dl. Maior 
(Maiorul Procopie Strat – n.n.) mă avizează că 
vine la serbare cu soția, un cumnat a Dsale, Dna 
Bratu și Maiorul Brădățanu. Sosesc Miercuri 
seara cu trenul la Ceh ora 21,55 unde conform 
dorinței le-am rezervat 4 camere la hotel. De aici 
vor pleca la Hodod. Pentru mersul la Hodod vom 
aranja de aici un autobus care să facă mai multe 
ture.

Delegatul de la București n-a sosit. De nu 
vine nici pe seară, dimineață transport coșciugele 
la Hodod și fac exhumarea cu asistența medicului 
local. De la Corni, asemenea mâne se va aduce. 
La Bârsăul de Jos pentru exhumare merge Marți 
Dl. Dr. Boitor.

Binevoi-Ți am împărtăși și părerea 

Dvoastră. Eu aștept acasă pe Dl. Delegat, care 
poate să vie cu autobusul la ora 3.

Timpul e scurt și nu sufere amânare” .[40]

Serbarea pentru sfințirea monumentului a 
avut loc în ziua de 21 mai 1931, de Ziua Eroilor și 
s-a desfășurat după următorul program:

„I. Dimineață la ora 9: Sf. Liturghie, parastas 
și sfințirea Monumentului

II. Cuvântarea reprezentantului Bisericei 
Rev. Domn Dr. Gheorghe Bob, vicar general 
episcopesc

III. Cuvântarea reprezentantului Armatei
IV. Cuvântarea D-lui prefect al județului G. 

Matieșan
V. Cuvântarea reprezentantului „ASTREI” 

d-l dir. L. Ghergariu
VI. Cuvântarea Ilustrei D-ne Elena Pop 

Hossu-Longin
VII. Cuvântarea unui orfan de răsboiu, elev 

la Șc. de arte și meserii din Cehul-Silvaniei
VIII. Cuvântarea reprezentantului școalelor 

din județ
IX. Cuvântarea delegatului Comitetului 

Central al Soc. „Cultul Eroilor”
X. Cuvântarea președintelui Comitetului 

local pentru „Cultul Eroilor”
XI. Cuvântarea de luare în primire a 

Monumentului de Epitropul Bisericei române 
locale D-l Augustin Șimonca, farmacist

XII. Cuvântări ocazionale de către distinșii 
oaspeți

XIII. „Pui de Lei” cor executat de elevii Șc. 
de arte și meserii Cehul-Silvaniei

XIV. Masă comună în localul școalei 
primare” .[41]

La momentul emoționant al sfințirii 
monumentului au participat și câteva rudenii, 
frați și surori ale celor căzuți în luptă, aducând cu 
ei din Basarabia, Moldova și Muntenia colivă, 
prescuri, colaci, lumânări și altele necesare 
ridicării parastasului. Le-au așezat pe toate pe 
masa din fața monumentului, „ceea ce a făcut o 
înduioșătoare impresie asupra întregei 
asistențe” .[42]

La final,  au fost trimise telegrame 
președintelui Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Iorga: „Adunați în jurul monumentului ridicat și 
azi consacrat întru amintirea Eroilor dezrobitori 
căzuți în luptele vigelioase din comuna Hodod 
Județul Sălaj transmitem marelui fiu și istoric al 
Neamului admirația noastră”; și Regelui Carol al 
II-lea: „Maiestate/ Asistența de la dezvălirea 
monumentului Eroilor căzuți în crâncenele lupte 
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dezrobitoare din comuna Hodod județul Sălaj 
roagă pe Maiestatea Voastră Se primească 
devotamentul și asigurarea fidelității ce păstrează 
pentru Tron și Patrie” .[43]

Din păcate, termenul de patriotism şi cultul 
pentru strămoşii noştri, pe care poporul român l-a 
avut din cele mai vechi timpuri, s-au perimat în 
cei 50 de ani de comunism. Credem că a sosit 
momentul să reînviem cultul strămoşilor, să 
insuflăm aceste simţăminte copiilor noştri, şi să 
cinstim cum se cuvine memoria înaintaşilor 
noştri, printre care se găsesc și eroii căzuți în 
luptele de la Hodod, acum 100 de ani.

În ziua Înălţării Domnului, Ziua Eroilor,  
tradiţia spune că sufletele eroilor şi martirilor 
noştri plutesc în aer, în drumul lor spre cer. Avem 
datoria morală de a-i însoţi în această zi în drumul 
lor din mormintele părăsite, spre cer, şi de a aduce 
un pios omagiu tuturor eroilor neamului nostru 
românesc greu încercat de-a lungul istoriei. Nu 
avem dreptul să-i uităm niciodată pe cei care au 
făcut sacrificiul suprem pentru ţara noastră, 
pentru noi cei care le datorăm însăşi faptul că 
existăm ca naţiune. 

Chipul eroului ni se conturează cu tot ce are 
el mai proeminent şi  mai durabil.  Mai 
proeminent, prin nobleţea dăruirii de sine până la 
jertfa supremă, închinată libertăţii şi fericirii ţării 
sale şi mai durabil prin tinereţea anilor şi faptei lui 
eroice, care vor avea, întotdeauna, vârsta ţării, a 
tinereţii ei.

 Eroii fulgeraţi într-o singură clipă de sabia 
sau glonţul vrăjmaş ne dau certitudinea 
trecutului, sentimentul prezentului şi dreptul de a 
scruta cu încredere viitorul.

C i m i t i r e l e  e r o i l o r,  c u n o s c u ţ i  s a u 
necunoscuţi, au încrustat dureros trupul ţării 
noastre. Un cimitir de eroi, un monument sau o 
troiţă, reprezintă o evocare perpetuă. În preajma 
lor încerci, întotdeauna, un sentiment generator 
de forţă şi echilibru moral.

Păstrarea memoriei unor astfel de bărbaţi 
este o garanţie, o mângâiere sufletească şi o 
îmbărbătare pentru noi.

Lăudată fie amintirea tuturor eroilor, din 
toate timpurile, care au stropit cu sângele lor glia 
străbună. Pentru cinstirea eroilor neamului ne 
plecăm frunţile în semn de Omagiu şi Neuitare.      

Note
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Luptele	duse	de	marile	unități	românești	
din	Comandamentul	Trupelor	din	Transilvania,	

în	perioada	aprilie	–	august	1919,
	pentru	apărarea	Marii	Uniri	de	la	Alba	Iulia.	

Trecerea	Tisei	și	ocuparea	Budapestei

Colonel (r) Ştefan RUS

       Ofensiva spre Tisa. Bătălia Tisei

În urma semnării la 13 noiembrie 1918, de 
către Guvernul ungar, a „Convenţiei de 
armistiţiu” de la Belgrad, se stabileşte o linie de 
demarcaţie între trupele ANTANTEI şi cele 
ungare.

Comandantul Armatei Aliate din Balcani, 
generalul Franchet d'Esperey, nu ştia nimic 
despre prevederile Tratatului din 16.08.1916 
dintre România şi Antanta, atunci când a acceptat 
capitularea Ungariei. Astfel, linia dintre trupele 
române şi cele ungare a fost stabilită iniţial pe 
aliniamentul Bistriţa, Tg. Mureş şi cursul râului 
Mureş până la Zam. După câteva săptămâni s-a 
stabilit un nou aliniament ce cuprindea 
localităţile Sighetul Marmaţiei, Baia Mare, 
Zalău, Ciucea, Munţii Bihorului şi Metaliferi 
până la Zam.

La 26.02.1919, Conferinţa de Pace de la 
Paris a aprobat un Raport al Consiliului Superior 
de Război ce stabilea un nou spaţiu de 
delimitare între forţele militare româneşti din 
Transilvania şi cele ungare. Trupele ungare 
trebuiau să se retragă la vest de o zonă neutră 
stabilită de-a lungul căii ferate Satu Mare, 
Oradea, Salonta, Arad. Trupele române urmau să 
înainteze până la această zonă neutră. Guvernul 
ungar respinge această decizie şi demisionează. 
În 21.03.1919 este proclamată Republica 
Sovietică Ungară sub conducerea comunistului 
extremist Bela Kun (un evreu maghiarizat născut 
în Cehu Silvaniei). Şi acesta respinge categoric 
retragerea trupelor ungureşti din centrul 
Transilvaniei, de pe vechea linie de demarcaţie.

La 14 aprilie 1919, Regele şi Guverul 
României decid să înainteze spre noua linie de 
demarcaţie stabilită de Conferinţa de Pace. Peste 
un milion de români aşteptau să scape de 

persecuţiile şi umilinţele la care erau supuşi de 
trupele de honvezi şi de etnicii maghiari fanatici. 
Ca urmare, în dimineaţa zilei de 16.04.1919, 
Armata Română din Transilvania, aflată sub 
comanda generalului Gh. Mărdărescu, trece la 
ofensivă spre vest. Adoptă un dispozitiv de luptă 
ofensiv, având în eşalonul întâi operativ două 
Grupări de Forţe de valoare corp de armată, iar în 
rezervă doua divizii.

În 6 zile s-au nimicit rezistenţele inamice, 
înaintându-se, prin luptă, între 80-120 km, până 
la linia de demarcaţie stabilită de Conferinţa de 
Pace de la Paris.

Din considerente strategice, pentru a avea un 
aliniament puternic de apărare, Regele Ferdinand 
ordonă continuarea ofensivei dincolo de linia de 
demarcaţie. În următoarele 9 zile, până la 1 mai, 
prin luptă, toate diviziile româneşti cuceresc 
malul stâng al râului Tisa, de la graniţa cu 
Slovacia până la confluenţa acestuia cu Mureşul, 
pe un front cu lăţimea de 290 km.

Timp de 80 de zile, până la 20 iulie 1919, 
frontul a fost fixat pe Tisa, purtându-se lupte 
sporadice, la nivel companie – batalion, pentru 
apărarea sau cucerirea principalelor treceri 
permanente peste cursul de apă.

Din cei 100.000 de ofiţeri şi soldaţi ai 
Armatei de Transilvania, românii ardeleni au 
ajuns la aproape 50% din efective. Marea 
majoritate aveau o experienţă de 4 ani de război şi 
acum erau încadraţi în diviziile 16, 18, 20 şi 21 
infanterie ardelene.

La 13 iunie 1919, Conferinţa de Pace de la 
Paris a adus la cunoştinţa României, Ungariei, 
Serbiei şi Cehoslovaciei traseul noilor frontiere 
dintre acestea.

Guvernul bolşevic ungar nu vrea să accepte 
aceste frontiere. La 20 mai atacă Slovacia şi o 
ocupă până la 3 iulie. La 20 iulie, armata 

1.
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bolşevică ungară atacă diviziile româneşti de 
pe Tisa. Obiectivul politico-militar urmărit era de 
a împinge unităţile româneşti până în zona 
muntoasă a Carpaţilor Occidentali şi de a realiza 
joncţiunea cu trupele lui Lenin, din armata roşie, 
care acţionau în nord-vestul Ucrainei. Se dorea 
menţinerea unui stat bolşevic ungar, cu sprijinul 
lui Lenin, în utopica graniţă a „Ungariei Sf. 
Ştefan”.

Până la 23 iulie, armata ungară reuşeşte 
să realizeze capete de pod, la est de Tisa, în 
raioanele Tokay, Szolnoc şi Csongrad. Între 24-
26 iulie, toate capetele de pod sunt lichidate de 
contraatacurile diviziilor româneşti. Se 
remarcă în bătălia de la Tisa generalul Traian 
Moşoiu, care, la comanda „Grupării de 
Manevră”; execută impecabil contralovitura care  
lichidează, în trei zile, capul de pod de la Szolnoc.

2. Trecerea Tisei şi ocuparea Budapestei

Victoria trupelor române din ultima decadă a 
lunii iulie a creat neîncredere şi derută totală în 
guvernul bolşevic şi în marea masă a ofiţerilor şi 
soldaţilor unguri. Sperau, totuşi, că trupele 
române  s e  vo r  op r i  d in  nou  pe  Ti sa , 
reorganizându-şi dispozitivul de acoperire, la fel 
ca în luna mai. Dar, atât timp cât acest guvern şi 
celelalte cercuri politice şi militare din Ungaria 
nu recunoscuseră Marea Unire de la Alba Iulia şi 
recurgeau la forţa armelor pentru a se opune 
acestei decizii democratice, oprirea forţelor 
române pe Tisa ar fi fost o greşeală.

În consecinţă, Marele Cartier General 
Român a hotărât forţarea Tisei şi urmărirea 
armatei ungare până la capitularea ei. Este 
întrebat generalul Franchet d'Esperey, de la 
Belgrad, dacă are ceva de obiectat în cazul în care 
armata română ar trece Tisa. Generalul francez 
răspunde: „Ar fi greşit să vă opriţi şi acum pe Tisa; 
de altfel, cred că de această dată nici Parisul nu vă 
mai face dificultăţi. Oricum, eu rugai pe generalul 
Briges, care pleacă mâine la Paris, să intervină 
pentru a lăsa armata română să termine un 
lucru atât de bine început”.

Hotărârea Marelui Cartier General Român, 
condus de generalul Constantin Prezan, de a 
forţa Tisa în zilele de 30 şi 31 iulie, a fost 
materializată în Ordinul de Operaţii nr. 21 al 
Armatei de Transilvania. Acesta stabilea ca, până 
în seara zilei de 29 iulie, să se realizeze o nouă 
grupare a forţelor, astfel: 

- Grupul Gl. Holban, format din D. 2 
Vânători, aflată la est de Fegyvernek şi D. 1 
Vânători la sud de această localitate;

- Grupul Gl. Moşoiu, cu D. 6 Inf. La 
Torokszentmiklos şi D. 1 Inf. în faţa Szolnocului;

- Grupul Gl. Dumitrescu, cu D. 7 Inf., 1 
Regiment de Vânători de munte, D. 2 Cavalerie, 
Bg. 4 Roşiori, toate în raionul Madaras;

- Grupul de Nord, comandat de Gl. 
Mihăescu, format din D. 16 Inf., Bg. 49 Inf. şi Bt. 
de munte, dispus în acoperire, pe un front de 150 
km, între Csap şi Abadszalók;

- D. 18 Inf., comandată de Gl. Dănilă Papp, 
întărită cu R. 107 Inf. / D. 12 Inf. şi Bg. 11 
artilerie, dispus în acoperire pe malul stâng al 
Tisei, pe un front de 140 km, între Abadszalók şi 
gura Mureşului.

Totalul forţelor nostre în ajunul forţării Tisei 
era de 12 divizii, din care Diviziile 1, 2, 6, 7, 16, 
18, 20, 21 de infanterie, Diviziile 1 şi 2 vânători, 
Diviziile 1 şi 2 cavalerie, totalizând 119 
batalioane cu 84.000 de arme, 98 baterii de 
artilerie cu 392 guri de foc şi 60 escadroane cu 
12.000 de săbii. Pentru acţiunea ofensivă, pe 
direcţia Budapesta, erau destinate 6 divizii de 
infanterie, 1 ½ divizii de cavalerie şi un regiment 
de vânători de munte, toate aflate în cadrul 
grupărilor Holban, Moşoiu şi Dumitrescu.

Conducerea armatei ungare,  după 
înfrângerea devastatoare de la est de Tisa, între 
24-26 iulie, a pierdut iniţiativa operativ-
strategică. Nu a avut deloc viziune şi capacitate 
organizatorică pentru pregătirea unei apărări 
eficiente pe malul drept al Tisei şi nu a intuit 
direcţia de ofensivă a trupelor române. În 
raionul Szolnoc, Keskemet, Seghed a dispus în 
apărare Diviziile 2, 4, 5, 6 şi 7 infanterie, iar în 
raionul Miscolcz, Tokay, D. 1 Inf. şi 2 brigăzi 
independente. În centrul dispozitivului de 
apărare, unde trupele române vor forţa Tisa, se 
apăra numai D. 3 Inf. ungară.

C o m a n d a m e n t u l  Tr u p e l o r  d i n 
Transilvania a stabilit un sector de forţare a 
Tisei cu o dezvoltare frontală de 40 km între 
Kiszköre la nord şi Fegyvernek-Tiszabö la 
sud. Sectorul de forţare cuprindea două zone de 
trecere: zona Tiszabö, Fegyvernek, într-un cot 
spre est al Tisei cu o adâncime de 10 km şi o 
lărgime de 20 km, aflat la aproximativ 20 km nord 
de Szolnoc; zona Kisköre, la aproximativ 20 km 
nord de Tiszabö. Sectorul de forţare se afla pe axa 
Oradea, Budapesta.
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Începând cu dimineaţa zilei de 30 iulie, după 
o puternică pregătire de artilerie, Grupul Gl. 
Holban începe forţarea Tisei pe la Tiszabö. 
Până în seara zilei, prin acelaşi sector, trece Tisa 
şi Grupul Gl. Moşoiu.

În dimineaţa zilei de 31 iulie, în zona 
Kisköre, Grupul Gl. Dumitrescu începe 
forţarea Tisei. Sub protecţia trupelor trecute pe 
malul vestic al Tisei, până la ora 15:00 se 
construieşte un pod de vase pe la Kisköre, pe care 
trece toată Divizia 7 Inf., apoi Bg. 2 Roşiori şi, la 
ora 17:00, în prezenţa Regelui Ferdinand şi a 
Reginei Maria, trece Divizia 2 Cavalerie.

După nimicirea unităţilor ungare din D. 3 
Inf., s-a lărgit breşa spre sud şi nord. S-a reuşit 
blocarea şi oprirea tuturor contraatacurilor 
trupelor de honvezi din Diviziile 5, 6 şi 7 din 
raionul Szolnoc, Keskemet, Cegled. La 1 august 
aceste divizii sunt prinse în încercuire, fiind 
atacate dinspre nord de Grupările generalilor 
Holban şi Moşoiu, iar dinspre Tisa de unităţile 
D. 18 infanterie ale gl. Dănilă Papp. Marile 
unităţi ungare din nord-est au fost respinse şi 
încercuite între Detaşamentul Gl. Davidoglu 
dinspre sud-vest, D. 16 Inf. ardeleană a gl. 
Alexandru Hanzu pe Tisa şi trupele cehoslovace 
la nord.

Pentru dezvoltarea rapidă a ofensivei spre 
Budapesta şi interzicerea retragerii altor forţe 
ungare spre capitală, se constituie, în 2 august, 
un nou dispozitiv operativ, astfel:

- Avangarda Strategică, comandată de 
Gl. Holban, formată din D. 1 Vânători şi Bg. 3, 5 
/ D. 2  Cavalerie;

- Grup de manevră, comandat de Gl. 
Moşoiu, format din D. 1 Inf. şi D. 2 Vânători;

- Flancgarda de Nord, comandată de Gl. 
Dumitrescu, formată din D. 7 Inf. şi Bg. 2 
Roşiori;

- Flancgarda de Sud, comandantă de Gl. 
Olteanu, formată din D. 6 Inf. şi Bg. 4 Roşiori.

În acest dispozitiv ingenios, în formă de 
romb, se înaintează în forţă spre vest pentru a 
intercepta toate căile de retragere a trupelor 
ungare şi a nu lăsa timp organizării unei noi 
apărări pe perimetrul capitalei.

Ca urmare a acţiunilor ofensive şi 
manevrelor de învăluire executate, până la 3 
august, Diviziile 1, 2, 4, 5, 6 şi 7 infanterie 
ungare au capitulat, iar cele două brigăzi 
independente şi brigada 80 internaţională s-au 
dizolvat. Deci, practic, armata Roşie ungară a 

fost destrămată.
Primii soldaţi români care intrau în 

Budapesta, în seara zilei de 3 august, erau din 
detaşamentul condus de Gl. Rusescu, format din 
3 escadroane din Bg. 4 Roşiori, 2 grupe de 
mitraliere şi 2 piese de artilerie, în total 400 de 
călăreţi. Pe timpul nopţii, efectivele române au 
fost încartiruite în cazarma „Arhiducele Joseph”.

În dimineaţa zilei de 4 august, D. 2 
Cavalerie şi Diviziile 1 şi 2 vânători au continuat 
înaintarea spre Budapesta. Unităţile de cavalerie, 
depăşind oraşul, au realizat un aliniament de 
apărare la 3 km vest de capitală, iar D. 1 Vânători 
a preluat sub comandă Pesta, pregătind intrarea 
solemnă a trupelor române în oraş, în condiţii de 
siguranţă deplină. La ora 18.00, generalul 
Mărdărescu, comandantul Comandamentului 
Trupelor  din  Transi lvania ,  primea pe 
bulevardul  Andrassy  def i larea  unui 
Detaşament compus din Regimentul 4 
Vânători, un escadron din Regimentul 23 
artilerie şi un divizion din Regimentul 6 
Roşiori. Budapesta era astfel cucerită. Ne-a 
fost dat nouă, românilor, în acea zi, să avem 
satisfacţia supremă de a răzbuna umilinţele şi 
suferinţele atâtor generaţii de strămoşi.

După 4 august, trupele române au continuat 
operaţiunile ofensive, dezarmând forţele 
bolşevice. La sud, Grupul Moşoiu ocupă, până la 
8 august, întreg teritoriul dintre Tisa şi Dunăre, 
între Kalocza şi Kistelek, în faţa frontului franco-
sârb. La nord, Grupul Holban ocupă teritoriul 
ungar până la graniţa cu Cehoslovacia şi la vest 
până pe aliniamentul Gyor, Veszprem.

Pe Tisa sunt menţinute Diviziile 16 şi 18 
ardelene, care au ca misiune: dezarmarea 
locuitorilor din zonă, adunarea materialului de 
război abandonat, împiedicarea infiltrărilor spre 
est a elementelor bolşevice şi paza trecerilor 
permanente peste cursul de apă.

În doar 6 zile, de la 30 iulie la 4 august, 
armata română nimiceşte în totalitate inamicul de 
pe direcţia loviturii principale spre Budapesta, 
încercuieşte diviziile inamice de la sud de 
Keskemet şi din zona Miskolcz şi ocupă capitala, 
capturând până la 8 august şase divizii cu un 
efectiv de 1.235 ofiţeri, peste 40.000 de soldaţi, 
350 de tunuri, 332 mitraliere, aproximativ 90.000 
de puşti şi carabine, 87 aeroplane şi  multe alte 
efecte militare şi muniţii.

Pierderile noastre în decursul Războiului 
româno-ungar din 1919, din aprilie până în 
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august, au fost de 188 ofiţeri şi 11.500 subofiţeri şi 
soldaţi, din care morţi 69 ofiţeri şi 3.600 soldaţi.

Trupele române rămân în Budapesta până la 
15 noiembrie 1919, când începe evacuarea 
eşalonată, în decurs de 4 luni, a tuturor efectivelor 
militare de pe teritoriul ungar.

Bela Kun a fugit la 1 august la Viena, iar de 
aici la Moscova, unde, în 1938, a fost executat de 
Stalin.

3. Concluzii

Conducerea strategică a operaţiei ofensive 
române în războiul româno-ungur din 1919 a fost 
executată de Marele Cartier General în 
deplină independenţă, nefiind împărţită cu 
niciun aliat, iar conducerea nemijlocită a 
operaţiilor a fost asigurată de Comandamentul 
Trupelor din Transilvania, eşalon operativ-
strategic de nivel armată.

Dispozitivele operative adoptate cu 
Grupările de Forţe, atât în apărare cât şi în 
ofensivă, au fost impecabile şi şi-au dovedit, prin 
luptele desfăşurate, eficienţa deplină, astfel: două 
grupări operativ-tactice în operaţia ofensivă; 
grupări de fixare şi de manevră în operaţia de 
apărare pe Tisa; avangardă, flancgardă, grupare 
de manevră şi grupări de fixare în ofensiva la vest 
de Tisa.

Ofensiva armatei române s-a caracterizat 
prin dinamism, eficienţă şi perseverenţă în 
atingerea obiectivului fixat. Pe direcţia loviturii 
principale, din sectorul de forţare a Tisei până la 
Budapesta, cei 110 km au fost parcurşi în 5 zile de 

lupte, realizându-se un ritm mediu de ofensivă de 
22 km pe zi.

În sectorul de forţare Kisköre, Tiszabö, cu o 
dezvoltare frontală de 40 km, s-a realizat un raport 
de forţe, în divizii, de şapte la unu. Inamicul a fost 
total surprins de ofensiva românească în acest 
sector, iar divizia 3 inf. Ungară, care apăra această 
fâşie, a fost nimicită total în două zile de lupte. 
Breşa creată a fost genial exploatată prin 
manevrele de incercuire spre sud-vest şi nord 
est, iar înaintarea rapidă spre Budapesta în 
acel dispozitiv operativ în formă de romb: 
avangardă strategică în faţă, grupare de manevră 
la 20-30 km în spate şi două flancgărzi a dus la 
capitularea întregii armate ungare.

Singura armată a Antantei care a cucerit o 
capitală inamică (Budapesta) a fost Armata 
Română. Tot această armată a înlăturat regimul 
bolşevic din Ungaria, care putea să fie un 
puternic focar de insecuritate în centrul Europei.

Am demonstrat Antantei şi celorlalte ţări ale 
Europei că avem politicieni responsabili, 
competenţi şi patrioţi, atât în vechiul Regat cât şi 
în Transilvania, iar Armata Română merită 
respectul cuvenit.

Conferinţa de Pace nu a atribuit României 
niciun metru pătrat din teritoriul Ungariei. Ea a 
luat act de o realitate peste care nu se putea trece. 
A validat Hotărârea românilor Transilvaniei 
de UNIRE a Transilvaniei cu România.

Unitatea poporului român a fost dovedită în 
lupta pentru apărarea Marii Uniri, în campania 
din 1919.
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Giurtelecanii	și	Giurtelecu	Hododului	
în	„Marele	Război”	pentru	

Reîntregirea	Neamului	Românesc	(I)

Prof.	Vasile	CUCEU

   rimul război mondial a fost unul dintre 
evenimentele majore ale istoriei omenirii care 
„și-a manifestat efectele revoluționare și 

[1]
zguduitoare asupra întregii lumi.” Denumit la 
acea vreme „Marele Război” (prin durata 
neobișnuită a desfășurări sale pe 52 de luni), s-a 
deosebit de războaiele purtate până atunci, atât 
prin extinderea lui geografică pe cele cinci 
continente cât și prin noile forme de „luptă 
tehnologizată” care au făcut milioane de victime 
și imense distrugeri materiale. El a zdruncinat din 
temelii sistemul relațiilor internaționale de până 
atunci, având repercusiuni majore asupra vieții 
oamenilor și a națiunilor care au trăit conflagrația 
militară atât între anii 1914-1918, cât mai ales 
după aceea. Cu toate că a fost o perioadă 
întunecată a istoriei, pentru multe popoare 
asuprite, deznodământul acestui „Război al 
națiunilor” a fost unul pozitiv, deoarece, prin 
luptă, ele și-au câștigat libertatea mult dorită,  iar 
pentru românii din această parte de țară a dus la 
înfăptuirea, la 1 Decembrie 1918, a „Marii Uniri 
cu Patria Mamă România”.

Cu ceva vreme înainte de începerea 
Primului război mondial, românii transilvăneni, 
prin reprezentanți de seamă cum ar fi: Gheorghe 
Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, 
Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, Gheorghe Șincai, 
Ioan Rațiu și mulți mulți alții, luptau pentru 
obținerea unor drepturi politice fundamentale și 
pentru autodeterminarea națiunii române din 
Ardeal, aspirând la separarea de Imperiul Austro-
Ungar, la independență și unire.

Contrar cu interesele naționale românești 
și cu convingerile românilor sălăjeni aflați sub 
comenduirea Imperiului Austro-Ungar, aceștia au 
fost nevoiți să participe la „Marele Război”, încă 
de la începuturile sale, pe fronturile de răsărit, 
balcanic și de vest, deschise de către statul 

[2]dualist , împreună cu aliații săi împotriva 
diverșilor combatanți. Armata austro-ungară 
reflecta compoziția multietnică a Monarhiei, iar 
forțele sale armate datorau credință și supunere 
împăratului, fiind chemate să asigure apărarea 

imperiului de orice fel de agresiune venită 
dinafara ori dinăuntrul acesteia.

 Mobilizarea generală s-a decretat pentru 
întreg cuprinsul Imperiului în seara zilei de 
sâmbătă, la data de 1 august 1914 și, pentru 
început, au fost chemaţi la pregătirea militară 
bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 20-42 de ani, însă 
după numai un an, au fost mobilizaţi şi tinerii de 
18-19 ani, respectiv rezerviştii cu vârstele între 
43-50 de ani. Pe parcursul desfășurării războiului 
au mai fost mobilizați bărbații de toate vârstele și 
ocupațiile, iar femeile și tinerii erau duşi în 
detașamente de muncă situate îndeosebi în spatele 
fronturilor, rămânând acasă doar copiii, bătrânii 
sau cei bolnavi şi neputincioşi.

În mod cu totul surprinzător pentru 
autoritățile vremii, participarea românilor la 

[3]ordinul de mobilizare în armata cezaro-crăiască  
a fost destul de consistentă, deși ei erau conștienți 
că luptau pentru o cauză care nu era a lor. Românii 
înrolați în armata austro-ungară reprezentau 
aproape 53% din totalul  combatanți lor 
transilvăneni, în vreme ce ungurii din această 
provincie însumau 26%, germanii 9% și celelalte 

[4]
naționalități 10%.  Răspunsul masiv al românilor 
transilvăneni la recrutare a venit în urma chemării 
lansate în manifestul împăratului Francisc Iosif -
„Către Popoarele Mele!” din 28 iulie 1914, în 
care își exprima încrederea pentru „popoarele 
mele care s-au adunat unite și fidele în jurul 
Tronului...în vitezele oștiri ale Austro-Ungariei, 
însuflețite și pline de abnegație” precum și a 
„Manifestului regal către armată!”, din 6 august 

[5]1915 , urmat de îndemnurile înalților prelați 
bisericești și ai conducătorilor politici de a da curs 

[6]acestei chemări.  Conștiința îndeplinirii datoriei 
față de „Bunul împărat”, considerat întruchiparea 
autorității pământene, combinată cu respectul și 
teama, avea, după credința în Dumnezeu, un rol 
însemnat pentru oamenii de rând. În acest sens, 
Al. Vaida Voevod afirma că: „Românimea 
dovedește și acum ca în trecut că-i cel mai 

[7]statornic izvor viu al monarhiei.”  Acestui fapt i 
s-a adăugat și bucuria acordată recruților și 

P
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ostașilor români la începutul războiului de unele 
autorități prin permisiunea de a arbora tricolorul 
românesc și de a intona cântece patriotice. Pe de 
altă parte, de prin anul 1780, modalitatea folosită 
în cercurile de recrutare situate la marginea satelor 
transilvănene, în vederea încorporării tinerilor 
viitori recruţi în armată, era și organizarea unei 
m a r i  p e t r e c e r i  l a  c a r e  o s t a ş i i  j u c a u 

[8]
„Hărboncul” , spre încântarea superiorilor lor, 
dar şi a tinerilor care erau astfel atraşi spre 

[9]
militărie. „Bărbuncul” , era un dans cu caracter 
milităresc jucat de soldați maghiari pentru a atrage 
recruți în armată, având mişcări energice, cu 
amplitudine mare, el a condus la formarea 
dansurilor feciorești din Ardeal.

Regimentele românești din Transilvania și 
Banat erau cuprinse în Corpul VII Armată din 
Timișoara având 2 Divizii (Divizia nr. 34 
Infanterie Timișoara şi Divizia nr. 17 Infanterie 
Oradea), cu 5 Cercuri de recrutare românești 
corespunzătoare regimentelor: 43, 61, 33, 37 și 
85, care au încorporat 20.000 de combatanți, și 
cercurile mixte ale regimentelor 5 Satu Mare, 29 
Becicherecul Mare, 101 Bekescsaba, ce au dat 
1.000 de militari, iar cercurile regimentelor de 
honvezi: 2 Arad, 8 Lugoj și 4 Oradea au sporit 
numărul cu 9.000 de honvezi români, care, 
împreună cu Corpul XII Armată din Sibiu, având 
3 Divizii (Divizia nr. 16 Infanterie Sibiu, Divizia 
nr. 35 Infanterie Cluj și Divizia nr. 38 Infanterie 
Honvezi Cluj) și cu 7 Cercuri de recrutare 
românești corespunzătoare Regimentelor: 2, 31, 
50, 51, 62, 63, 64 și Cercul secuiesc din Odorhei, 
corespunzător Regimentului 82. Cele 8 Cercuri de 
recrutare au dat la mobilizarea din 1 august 1914 
nu mai puțin de 11 Regimente predominant 

[10]românești cu 41.000 de militari.

Deși în armata cezaro-crăiască o mare 
pondere a combatanților era alcătuită din români, 
corpurile de armată ale Imperiului Austro-Ungar 
aveau doar trei generali români: Ioan Boeriu - 
feldmareșal, purtător al Ordinului Maria Terezia, 
general Gheorghe Domășnean și general Dănilă 

[11]
Papp.

Giurtelecanii, la fel ca toți transilvănenii, 
au fost nevoiți să participe la această conflagrație 
mondială, fiind recrutați în armata cezaro-
crăiască și implicați în acțiunile de război ale 
acesteia. Astfel, din Giurtelecu Hododului, la o 
populație de 1176 locuitori, în anul 1914, au fost 
mobilizați 278 recruți dintr-un număr de 350 de 
bărbați apți, din care cel puțin 16 au decedat, 3 au 

[12]fost răniți și 56 de persoane au dispărut.  Aceasta 
reprezintă cea mai mare contribuţie la efortul de 
război raportat la numărul de locuitori al satului şi 
totodată cel mai mare număr de victime dintre 
toate celelalte sate ale plasei Cehu Silvaniei, 
având în vedere că: din Bulgari, la 349 locuitori 
români au fost 82 mobilizaţi cu 13 morţi și 13 
dispăruţi; Cehu Silvaniei, din 200 de români au 
fost  mobilizaţi 6 și unul a murit; Horoatu Român, 
din 176 români, 40 mobilizaţi, 5 morţi, 1 dispărut; 
Motiş, din 250 români, 85 mobilizaţi, 7 morţi, 6 
dispăruţi; Sălăţig, din 200 români, 60 mobilizaţi, 7 
morţi, 4 dispăruţi; Ulciug, din 310 români, 47 
mobilizaţi, 4 morţi, 3 dispăruţi; Băseşti, din 1.050 
români, 181 mobilizaţi, 30 morţi, 5 dispăruţi; 
Biuşa, din 760 români, 60 mobilizaţi, 8 morţi; 
Benesat, din 474 români, 90 mobilizaţi, 11 morţi, 

[13]1 dispărut.
În ziua de 26 iulie 1914, duminică 

dimineața, prin ziarul oficial „Budapesti 
Közlöny”(„Buletinul Budapestei”), s-au raportat 
măsurile extraordinare cu reglementările privind 
mobilizarea parțială și numirile primilor comisari 
guvernamentali însărcinați cu punerea lor în 
aplicare. În seara zilei de 27 iulie 1914, la ora 23, 
Ministerul Austro-Ungar al Afacerilor Externe a 
notificat declarația de război și începerea 
operațiunilor militare la frontiera cu Serbia și a 
trimis prin poștă o telegramă guvernului sârb, pe 
28 iulie 1914, la ora 11, prin care anunța că având 
în vedere răspunsul nemulțumitor notei ce i s-a 
predat în ziua de 23 iulie 1914 din partea 
ministrului de resort: „Austro-Ungaria se 
consideră deci, din acest moment, în raport de 

[14]răsboiu cu Serbia.” .
Când armata austro-ungară a intrat în 

război în iulie/august 1914, unitățile au folosit 
aceleași tactici pe câmpul de luptă pe care le 
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practicaseră și în timpul manevrelor lor de pace. 
Pe baza experiențelor din războiul franco-prusian 
din 1870/71, spiritul armatei era îndreptat spre un 
caracter ofensiv, iar atacul era considerat ca fiind 
cea mai bună soluție într-o situație tactică. În 
principal, infanteria, menită să fie suficient de 
puternică pentru a lua orice obiectiv, chiar și fără 
sprijinul artileriei sau cavaleriei, ar fi trebuit să 
facă aceste atacuri și, prin urmare regimentele de 
infanterie unde luptau și românii au intrat în 
prima linie. Regimentele de linie cu pondere 
românească însemnată din Transilvania și Banat 
cuprinse în Corpul XII de Armată (Sibiu) și 
Corpul VII de Armată (Timișoara) erau: IR 2 
Brașov (27%); IR 5 Sătmar (39%); IR 33 Arad 
(54%); IR 61 Timișoara (38%); IR 62 Târgu 
Mureș (46%); IR 37 Oradea Mare (49%); IR 43 
Caransebeș (78%); IR 50 Alba Iulia (71%); IR 51 
Cluj (72%); IR 63 Bistrița (73%); IR 64 Orăștie 
(86%), la care se adăugau Regimentele de 
Honvezi: HIR 4 Oradea, HIR 12 Sătmar, HIR 21 
Cluj, HIR 22 Târgu Mureș, HIR 23 Sibiu, HIR 32 

[15]Dej și HIR 24 Brașov (majoritar secuiesc).  
Declarația de război împotriva Rusiei a 

venit pe data de 5 august 1914 și, pentru a evita 
dezertările sau fraternizarea cu civilii, autorităţile 
au urmărit ca soldaţii să fie înregimentaţi cât mai 
departe de casă. Astfel,  pentru românii 
transilvăneni, trenul a părăsit gara din Debrecen 
în dimineața zilei de 24 august 1914 și a luat cu el 
regimentele prin Carpați către Lemberg, iar 

[16]„botezul focului” sau „Feuertaufe” , a început 
pe frontul de răsărit, în Galiția, unde austro-
ungarii aveau 37 de divizii de infanterie și 10 
divizii de cavalerie, nu îndeajuns pentru un atac 
decisiv împotriva Rusiei. Austro-ungarii au făcut 
prima mișcare și au atacat înspre nord, dând prima 
luptă cu inamicul la Kraśnik, între 23 și 25 august, 
aceasta fiind prima victorie austro-ungară, 
urmată la 27 august 1914 de cea din satul 

[17]Dunajow şi de cele de la Lemberg, Jankow, 
Chirow, Wikłów (Polonia). După succesele 
inițiale, austro-ungarii se vedeau înfrânți în mod 
rușinos. Divizia forțelor armate din Cluj a fost 
bătută de puternica armată rusă la Podhajce 
(Ucraina). Apoi, în perioada decembrie-martie 
1916, militarii transilvăneni sunt consemnaţi în 
ordinele de zi ca fiind cantonaţi în Bucovina, unde 
luptele continuă în Carpaţi. Evenimentul cel mai 
semnificativ pe frontul de est a fost așa-numita 
„Ofensivă Brusilov” desfășurată între 4 iunie-20 
septembrie1916, lângă Lemberg, Kovel și Lutsk, 
având ca rezultat o însemnată victorie a Rusiei, 

dar cu prețul jertfei unui mare număr de 
combatanți din ambele tabere și cu mulţi 
prizonieri austro-ungari duși la ruși. De altfel, se 
consideră că această victorie a fost și un motiv 
major pentru intrarea României în război de 
partea Antantei în noaptea de 14/15 august 1916, 
când armata română a început  ofensiva pe frontul 
Carpaților.

Regimentele armatei cezaro-crăiești, din 
care făceau parte și giurtelecanii,  erau 
următoarele:
 1. Regimentul maghiar de infanterie „von 
Boroevic” nr. 51, înființat în 1702, Corpul XII al 
Armatei - Divizia 35  infanterie; El avea în 
componență, în anul 1914, următoarele 
naționalități: români - 72%;  maghiari - 34%; alții 
- 4%; Comandant era colonelul Ludwig 
Langendorf; Cartierul suplimentar era la Cluj-
Napoca, iar garnizoana la Tg. Mureș. La acest 
regiment au fost încorporaţi şi scoşi în rezervă: 
Ember Alexiu (n.1891), Stînan Vasiliu (n.1889), 
Sabadâş Ştefan (n.1895), Avram Georgiu 
(n.1895), Rogoz Victor (n.1896), Zoicaş Victor 
(n.1900), Cuceu Victor (n.1899), Stînean Onuţ 
(n.1895), Micu Gavrilă (n.1900), Horincar Mihai 
(n.1895), Rogoz Vasiliu (n.1895), Pop Vasiliu, 
Fălăuş Vasiliu, Zoicaş Vasiliu, Cozma Teodor, 
Perşe Gavrilă şi alţii. Pe frontul din Galiția au 
murit, pe 22.08.1915: Cozma Vasile (n. 1895) și 
Rogoz Gabriel (n.1890), din IR nr. 51, iar Zoicaș 
Ioan (n.1884) alocat de la IR nr. 51 la IR 103 

[18]Comp.2 a fost rănit.  Acest regiment a luptat pe 
frontul balcanic în Serbia, între 1914-1915, apoi 
pe frontul italian, a participat la bătăliile Tirolului. 
Restul regimentului a fost repartizat cu cea de-a 
35-a Divizie Infanterie Kuk pe Frontul de Est 
până în mai 1917 și apoi, după ce Italia a declarat 
război Austro-Ungariei, la 23 mai 1915, a 
participat la bătăliile: 10, 11 și 12 Isonzo (cele mai 
sângeroase dintre cele 12 atacuri italiene de pe 
Isonzo),  iar mai târziu la luptele din Piave și 
Monte Grappa. 

Cele mai puternice și mai sângeroase 
bătălii din primii ani de război au avut loc pe 
frontul Isonzo, iar luptele s-au dat în nord-estul 
Italiei de-a lungul granițelor alpine și a regiunii 

[19]Karst, din acest motiv s-a numit Gebirgskrieg . 
Liniile fortificate austro-ungare treceau prin 
valea Caporetto, Tolmino, Muntele Sabotino, cele 
patru vârfuri ale Muntelui San Michele, Muntele 
Sei Busi, Doberdò del Lago, San Martino del 
Carso și toate aceste puncte strategice erau locul 
unor crunte bătălii asociate cu mari pierderi de 

39



vieți omenești, distrugeri materiale și un număr 
mare de prizonieri de război. 

Pe frontul italian au luptat și și-au pierdut 
viața următori i  giurtelecani  înrolaț i  în 
Regimentul maghiar regal 17 infanterie: Alb 
Vasile (n.1895), decedat la Peteano - o mică 
localitate de lângă Trieste, în 1915; Alb Vasile 
(n.1895), decedat în 1916 la  Muntele San 
Michele; Oros Flore (n. 1896) din regimentul IR. 
Nr. 61, decedat în 8.09.1917; Ember Gligor (n. 
1875) din Kuk Feldjägerbataillon nr. 23, căzut 
rănit pe 10-20.06.1917, și tot pe frontul italian au 
murit Avram Vasile (n. 1880) din Corund, Dobai 
Vasile (n. 1895), Berki Gyula József (n. 1879) din 
Lelei și Erdőközi István (n. 1895) din Hodod. 
Ember Elek (n.1891) IR. Nr. 51,Comp.9 a fost 

[20]rănit.
 2. K.u.k. Infanterieregiment „Ritter von 
Frank“ Nr. 61, înființat în 1798 - Corpul VII  al 
Armatei;  Divizia 34 infanterie; cu următoarele 
naționalități în componență: germani -37%; 
români -38%; maghiari -20%; alții -5%. Avea 
cartier suplimentar la Timișoara; Comandant: 
Colonelul Franz Weiss de la Mainprugg.

Soldații din Regimentul 61 Batalionul I al 
IR 61 au fost trimiși în Serbia în zilele de 
deschidere ale Marelui Război, iar operațiunile 
armatei austro-ungare împotriva Serbiei au 
început în dimineața zilei de 12 august 1914. În 
timp ce armata austro-ungară are un puternic atac 
demonstrativ de-a lungul râului Sava, trupele 
Armatei a 5-a au început forțarea râului Drina în 
apropiere de satele Amulete și Batăr. În noaptea 

dintre 15/16 august 1914, în jurul Muntelui Cer, 
din nord-vestul Serbiei, la Tekeriš și în orașul 
Šabac, a început o luptă încheiată pe 20 august cu 
înfrângerea totală a Austro-Ungariei  și 
expulzarea inamicului din Serbia. În această 
luptă, atât armata austro-ungară cât și armata 
sârbă au avut un număr foarte mare de morți și 
răniți, mulți soldați austro-ungari s-au înecat în 
apa râurilor când au fugit în panică. De asemenea, 
s-au capturat aproximativ 4.000 de ofițeri și 
soldați austro-ungari. Victoria  armatei sârbe la 
Muntele Cer era în același timp și prima victorie a 
aliaților în primul război mondial.

Pe frontul sârbesc a căzut prizonier Zoicaș 
Ioan (n. 1889) de la Bateria de tunuri  FstAB. 
Nr.2, Comp. 1, iar cele mai „preavestite” lagăre 

[21] [22]sârbești erau la Kumanovo , și la Leskovac.  
Tot de pe frontul sârbesc a fost internat cu 

[23]tuberculoză în spitalul din Karlstadt  Cuceu 
Gligor (n. 1897) din batalionul vânători FJB. Nr. 
23 și a murit pe 31.03.1916, fiind înmormântat în 

[24]Cimitirul militar din Karlovac.
În timp ce Batalioanele II-IV din Corpul 

VII au petrecut iarna îngrozitoare din 1914/15 
luptând cu rușii din Galiția și Carpați, în mai 
1915, CorpulVII a fost transferat Frontului 
italian, venind imediat după prima bătălie la 
Isonzo. Cel de-al 61-lea Regiment și-a preluat 
poziția în zona Carso a frontului, unde a participat 
la fiecare angajament major de-a lungul râului 
Isonzo de la a doua bătălie până la victoria 
uimitoare de la Caporetto, din toamna anului 
1917. Forțele au suferit o reorganizare extinsă în 
timpul iernii din 1917/18 și regimentul a fost 
transferat Diviziei 1 Infanterie, apoi trimis pe 
Frontul de Vest în primăvara anului 1918, ca parte 
a Etappenstelle West, unde au rămas pe durata 
războiului și au slujit în majoritatea teatrelor de 

[25]operații majore.
3. Regimentul de infanterie Déser 

Landwehr nr.32. Cartierul îl avea în 1914 la Dej; 
Bat. I 1914: Dej; Bat. II 1914: Bistrița; Bat. III 
1914: Zalău. Déser  HIR 32 având comandant pe 
colonelul Karl Parupka, a fost una din cele patru 
ramuri ale forțelor armate  ale Austro-Ungariei 
din Regiunea V. Landwehr - Kolozsvár (Cluj-
Napoca).

În timpul primului război mondial, Kuk 
Landwehr (Magyar Királyi Honvédség) a luptat 
împreună cu kukkaiserl ich-königlichen 
Landwehrîn armata Austro-Ungariei, ca o trupă 
de luptă cu drepturi depline. Denumirea 
„Honvéd” apare pentru prima dată în anul 

Insigna: IR. 51. Regimentul de infanterie 
„Boroevic von Bojna”. 

Sursa: http://www.bedo.hu/
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revoluționar 1848 și înseamnă „apărători ai 
patriei“. Această denumire a servit mai apoi 
pentru toți membrii forțelor armate maghiare, în 
timp ce pe germană li se spunea „Landwehr” 
adică mobilizat în miliție pe timpul războiului. 
Din acest regiment au făcut parte Stînan Vasiliu 
(n.1896), Ember Victor (n.1897), Stînean Vasiliu 
(n.1898).

4. Batalionul poliția militară (vânători de 
câmp) nr. 23 (k.u.k. Feldjägerbataillon Nr. 23). 
Constituit în 1849 – Corpul VII al Armatei - 
Divizia 34 de Infanterie - Brigada 68 de infanterie 
avea următoarele naționalități: români - 68%; 
maghiari - 28%; alții -4%; Cartier suplimentar la 
Tg. Mureș; Garnizoana la Pancsova; Comandant: 

[26]maiorul Theodor Althoff.
La izbucnirea războiului, cele patru 

Batalioane ale Companiei Jäger s-au asemănat 
superficial cu batalioanele de infanterie având 
însă o mai multă putere de foc și o mobilitate mai 
mare decât un batalion de infanterie. În plus, ele 
au reușit să-și mențină statutul de elită de-a lungul 
războiului. Acest lucru a fost realizat nu numai de 
recruții mai buni decât cei medii, ci și de 
experiența lor în războiul montan, ei luptând în 
Vosgi, Alpi, Carpați, precum și în România, 
Serbia și Macedonia. Feldjägerbataillon Nr. 23 a 

luptat practic pe toate fronturile, în bătăliile de la: 
Ypres I și II, Kerensky, Isonzo XII, Piave I, 
Marna, Meuse ș.a. 

Ostașii din armata austro-ungară căzuți în 
captivitatea rusească au fost duși mai întâi în 
tabăra de distribuție din Darnitsa, lângă Kiev, 
apoi au fost trimiși dincolo de Volga, până la Ural, 
Turkestan și în Siberia. 

Combatanții giurtelecani ajunși prizonieri 
de război în Rusia au fost astfel repartizați: în 

[27]
lagărul din Penza : Dan Filip (n. 1890), care 
făcea parte din kuk Regimentul de Infanterie  
„von Boroevic”nr. 51, Compania 6 și Sabadoș Ilie 
(n. 1874) din ku Lst IR nr.32; în lagărul din 

[28]Harkov  au fost închiși: Horinkar Vasile 
(n.1883), Zoicaș Vasile (n.1889) și Ienci Petre 
(n.1888), care făceau parte din Regimentul IR 
NR.51 ErsKomp.2. Potrivit mesajului Crucii 
Roșii ruse, But Ioan (n. 1882) din Regimentul 
NR.51, Comp 13, a murit pe 25.02.1916 în 

[29]lagărul Trozkij.
Lagărele pentru prizonieri erau răspândite 

pe tot teritoriul Rusiei, cu scopul de a coloniza și 
de aexploata resursele naturale prin utilizarea 
muncii lor, dar, la început, munca prizonierilor de 
război era folosită numai cu consimțământul 
acestora. Ei erau folosiţi la construirea de căi 
ferate, la tăierea pădurilor, pe şantiere, în mine sau 
în muncile agricole. Cei care fugeau de la tabere 
sau de la locul de muncă erau supuși celor mai 
severe sancțiuni. În lagăr, mortalitatea era extrem 
de ridicată din cauza condiţiilor de muncă 
extenuante, a frigului şi subalimentaţiei, dar 
principala cauză a deceselor erau epidemiile.

După intrarea României în Războiul de 
Întregire a Neamului, până spre sfârșitul lunii 
august, forțele principale ale celor trei armate 
române au pătruns pe o adâncime de peste 120 km 
în frontul din Transilvania eliberând orașele: 
Brașov, Sfântu Gheorghe, Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc şi Orșova. Astfel că interesul 
pentru înfiinţarea şi organizarea unui corp al 
voluntarilor români, ardeleni şi bucovineni, 
refugiaţi pe teritoriul României, ori aflaţi 
prizonieri în Rusia, s-a manifestat chiar din 
primele zile de la aflarea veștii. Punctul de 
concentrare a fost lagărul de la Darniţa, de lângă 
Kiev, unde voluntarii s-au organizat, alegând un 
comitet executiv condus de ofiţerul sălăjean 
Victor Deleu, unul dintre cei mai importanți 
oameni politici ai Sălajului, alături de care mai 
făceau parte alți ofițeri și intelectuali români din 
țară. În numărul din 28 februarie 1916 al revistei 

Insigna: KuK 32. Inft. Trp. Divizia (divizia de 
infanterie) 1914-1917. 

Sursa: http://www.bedo.hu/
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„Tribuna”, într-un articol intitulat „Prizonierii 
români din Siberia”, Ghiţă Popp pune în mod 
serios problema prizonierilor români din Siberia 
care constituiau „o mare datorie cu desăvârşire 
neglijată de România oficială şi neoficială”. 
Pornind de la faptul că în Siberia „se găseau 45-
50.000 de prizonieri  austro-ungari  de 
naţionalitate română, autorul insista asupra 
importanţei pe care aceşti români o aveau dacă 
„ar fi format un corp întreg de armată… şi dacă 
acesta s-ar pregăti serios pentru ceasul cel mare 
care trebuia să bată în cursul marii încleştări 

[30]
mondiale, pentru românism” . Înainte de a 
pleca primul contingent, ofiţerii şi soldaţii de la 
Darniţa au redactat o declaraţie manifest, în care, 
ca şi reprezentanţi ai teritoriilor româneşti 
stăpânite de Austro-Ungaria, „în numele 
dreptului fiecărei naţiuni capabile de viaţă şi în 

stare de a-şi hotărî singură soarta, de a-şi alege 
singură statul şi forma prin care voieşte să se 
guverneze”, decide a „uni tot poporul, tot 
teritoriul românesc din monarhia austro-ungară 
în una şi nedespărţită Românie liberă şi 

[31]
independentă” (Darnița, 13/26 aprilie 1917).  
Această proclamaţie a fost numită mai târziu 
„Prima Alba Iulia”, iar ecoul ei în lume a fost 
deosebit. Între timp, românii se adunau tot mai 
mulţi în punctele de concentrare de la Samara, 
Celeabinsk, Irkutsk şi Vladivostok, îşi formează 
regimentele independente, sub steag naţional, şi 
intră în misiune. Astfel că și soldatul Vasile 
Rogoz, de 31 ani, plugar, din  Jurtelec (astăzi  
Giurtelecu Hododului) a făcut parte din 
Compania I-a Batalionul operativ “Horea” cu 
scopul de a elibera Ardealul și de a-l uni cu patria 

[32]mamă.

1 Imanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie până în anul 2000, Editura All Educațional, București, 2002, p.472;
2 kaiserlich und königlich Doppelmonarchie;
3 k.k. adică „kaiserliche-königlich” și mai apoi k.u.k.;
4 R. Groza, ASTRA și soldații români de pe front în primul război mondial, în Anuarul Institutului de Istorie și 
Arheologie, Cluj Napoca, vol.XXVIII, 1987-1988, pp.352,353;
5 Românul, IV, Arad, nr. 157, joi 17/30 iulie 1914;
6 Românul, IV, Arad, nr.163, vineri 25 iulie (7 august n.)1914;
7 Idem;
8 Bărbuncul adică „dansul cătăniei”;
9 din germ.„verbunk“, mag.„verbunkos“;
10 Ioan I. Șerban, Românii în armata austro-ungară în anii primului război mondial, în: Annales Universitatis 
Apulensis, Series Historica, 2-3 (1998-1999), pag. 206.
11 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Armata%20Austro-Ungar%C4%83/ro-ro/ accesată la data de 15.09.2017;
12 Viorel Ciubotă, Lupta românilor sătmăreni pentru unire 1918-1919, Editura Muzeului sătmărean 2004, p.331;
13 P. Abrudan, Documente privind Sălajul în anul 1918, în AMP, Zalău, 1981, p.477;
14 Românul, Arad, nr. 157, joi 17/30 iulie 1914;
15 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Armata%20Austro-Ungar%C4%83/ro-ro/ accesat pe 15.09.2017;
16 în jargonul militar al secolului al XIX - lea însemna prima participare a unui soldat într - o luptă;
17 în prezent în districtul Čadca, în regiunea Žilina din nordul Slovaciei;
18 http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC08513816_Verlustliste_Nr_0630/31/LOG_0025/ accesat pe 
20.09.2017;
19 sau „război de munte“;
20 http://digi.landesbibliothek.at/Verlustliste Nr. 630,264,333,674. 619. 530. 99. 223. 440.
21 azi oraș din nordul Macedoniei;
22 oraș din sudul Serbiei;
23 Karlovac - Croația de azi;
24 Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben amfolder1916  folder 20.5.1916.
25 kuk-ir61.net
26 Verlustliste ausgegeben am Year 1914-1918,http://kramerius4.nkp.cz;
27 un oraș situat pe râul Sura la 625 km  Sud - Est de Moscova;
28 Kharkiv, un oraș în regiunea de Nord-Est a Ucrainei, actualul centru administrativ al regiunii Harkov;
29 regiunea Sîrdaria, Khazahstanul de astăzi;
30 Eugenia Irina Crişan, Constantin I. Stan, Activitatea lui Ghiţă Popp pentru înfăptuirea, consolidarea şi apărarea 
României Mari, ANGVSTIA, nr.3, Sfântu Gheorghe, 1998, pp. 166-167;
31 Col. (r) Voicu ŞICHET, Manifestul de la Darniţa - prolog al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, 
“EROII NEAMULUI”, Anul II Nr. 4 (5), Dec., Satu Mare, 2010, p.11;
32 S. Cutean, G. Rustoiu, I. Rustoiu, Corpul voluntarilor români din Siberia (1918-1920), p.137, Editura Maris, Baia 
Mare, 2010.

Note

42



Războiul	pentru	Întregirea	
Neamului	Românesc	(1916-1919)	(IV)

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

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

          părarea Carpaţilor. Retragerea pe 
frontul Moldovei. Armatele române din Ardeal 
au fost silite să se retragă pe culmile Carpaţilor, 
graniţa între România veche şi România robită, 
după ce multe divizii, biruitoare în Ardeal, 
alergaseră să apere Dobrogea de invazia 
duşmanului. În munţi urmează acum atacurile tot 
mai înteţite ale armatelor germane şi austo-
ungare, ca să treacă peste Carpaţi în România 
Veche, să o silească să depună armele şi apoi să 
jefuiască ţara pentru a scăpa de foame o parte a 
„poporaţiunii din Germania și Austria”.
          Apărându-şi graniţa veche, românii au dat 
dovadă de dragostea lor de patrie şi dacă n-au 
reuşit, cu toate jertfele aduse vitejeşte, vina a fost 
a frontului extrem de întins, a lipsei de căi  ferate 
potrivite de-a lungul Carpaţilor şi a lipsei de 
artilerie la fel cu a duşmanului.
          Împotriva Armatei a IV-a române, aşezată 
în Carpaţii dintre Moldova şi Ardeal, s-au dat 
lupte grele în munţi şi trecători. Pe muntele 
Ţipcheş, românii au atacat în chiote furioase şi 
numai cu baioneta. Nu au mai avut nici timp de a 
încărca armele. Duşmanii care au scăpat au fugit 
buimăciţi. Tot aşa a fost respinsă divizia austro-
ungară care a încercat să răzbească pe valea 
Trotuşului. Pe valea Uzului, românii au atacat 
cântând „La arme” şi au învins o altă divizie 
austro-ungară. Tot aşa au păţit duşmanii în 
trecătoarea Oituz, unde „au sângerat mulţi 
Români, mai ales din regimente moldovoneşti”.
          Încercările de a străbate în România spre 
răsărit nu au reuşit. Inamicul şi-a strâns deci toate 
puterile pentru a răzbate prin Carpaţii din sudul 
Ardealului.
          Comandantul german hotărî să încerce cu 
mai multă putere străbaterea prin munţii 
Branului, căci pe acolo era cel mai scurt drum 
spre capitala Bucureşti. Cu apărarea acestei linii a 
fost însărcinat generalul Averescu, care, pe lângă 

părţi din Armata a II-a de la Braşov, mai comanda 
şi patru divizii luate de pe frontul dobrogean. Prin 
surprindere, trupele germane, trecând pe la Bran, 
ocupă Rucărul, unde au ajuns conduşi de saşi şi 
germanii care trăiseră în România, înainte de 
război, ani de zile cutreierând vara munţii. În al 
doilea atac îndreptat în direcţia Câmpulungului, 
armata germană e însă înfrântă. Un german – deci 
duşman – laudă cu prilejul acestor lupte pe 
soldaţii români spunând despre ei: „Se apără cu 
disperare; pentru fiecare metru pătrat din 
preţioasele lor plaiuri luptă cu o îndărătnicie 
surprinzătoare. Sunt oameni iscusiţi şi ceea ce le 
lipseşte ca educaţie militară, înlocuiesc prin 
agerime de minte miraculoasă”.
          Odată cu luptele din trecătoarea Branului 
începură şi luptele din trecătoarea Predealului. 
Cu tot potopul nimicitor al artileriei germane, 
care zdrobi cu totul Predealul, acesta nu a putut fi 
cuprins de inamic decât după zece zile de lupte, la 
23 octombrie. O mână de oameni, cu o singură 
mitralieră, au apărat gara până la cel din urmă 
glonte de mitralieră şi până la cea din urmă viaţă 
de om.
          Nici încercările duşmanului de a răzbate 
spre Bucureşti prin trecătoarea Bratocei şi a 
Buzăului nu au reuşit. Adevărat e că şi aici frontul 
românesc a fost împins, ca şi la Bran şi Predeal, cu 
ajutorul artileriei germane cu câţiva km înapoi, 
dar aici s-au lovit din nou de stânca formată din 
piepturile ostaşilor români.
          A urmat încercarea de „a sparge drum” pe 
Valea Oltului. Inamicul a fost înfrânt în luptele de 
pe Valea Topologului. În aceste lupte a fost rănit 
mortal generalul Praporgescu, fost absolvent de 
şcoală normală. Înainte de moarte, ofiţerilor care-
l încurajau, le-a zis: „Nu slăbiţi credinţa, a noastră 
e izbânda”. [De la cuvintele acestui general, au 
încă de învăţat mulţi ofiţeri din toate structurile de 
Apărare şi Siguranţă Naţională, Ordine publică şi 

A
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Situaţii de Urgenţă, că trebuie să aibă credinţă 
puternică în Dumnezeu. Armata Română a 
obţinut victorii remarcabile în toate timpurile prin 
Biserică şi credinţa în Dumnezeu. Nu trebuie nici 
un militar să-şi piardă credinţa în Dumnezeu, 
destul au fost cei 45 de ani de comunism, când 
militarului „nu i s-a permis” să creadă în 
Dumnezeu.].  „Cu toată izbânda românilor, 
frontul prea lung şi în zigzaguri sili pe 
comandantul român să se retragă spre Miazăzi, pe 
un front mai scurt”. 
          Văzând că pe drumurile mai scurte nu pot 
ajunge la Bucureşti, „fiind opriţi pretutindeni”, 
comandantul german a hotărât să încerce drumul 
cel mai lung, pătrunzând pe Valea Jiului.
          La 23 octombrie, inamicul începe atacul pe 
toată linia cu trupe de bavarezi, cei mai mulţi 
„oameni oţeliţi de la munte şi cu artileria bună, de 
care dispunea”. După primele lupte, românii sunt 
nevoiţi să se retragă faţă de trupele dublu numeric 
ale inamicului. Generalul Dragalina, bănăţean de 
origine, e rănit şi moare din cauza rănilor 
netratate la timp, în Bucureşti.
          În ziua de 27 octombrie începe marea 
bătălie de la Jiu. Inamicul atacă cu înverşunare, 
dar au pierderi imense atât pe frontul din est cât şi 
pe frontul din vest. O coloană de bavarezi 
(românilor le plăcea să lupte cu bavarezii, despre 
care ziceau, că „au ambiţii la baionetă”, adică şi 
bavarezul preţuieşte, ca şi românul, lupta 
dreaptă, piept la piept) se strecoară până la podul 
de peste Jiu al oraşului Târgu Jiu. Locuitorii îl 
simţesc şi toţi, orăşeni şi plugari, femei şi copii, 
aleargă la pod. Elevii cercetaşi ai liceului iau 
armele răniţilor din spital şi aleargă şi ei la locul 
cu primejdia. Aici, aşezaţi dealungul digului de la 
pod, trag cu toţii în inamic. Cercetaşii mai mici, 
urcaţi în copac, informează despre mişcările 
inamicului, femeile oltence aduc muniţie şi-i 
încurajează pe bărbaţi. Bavarezii sunt alungaţi de 
la pod. Lupta a ţinut trei zile, inamicul e silit să se 
retragă, aşa că românii câştigă o nouă mare 
victorie împotriva trupelor comandate de 
Falkenhayn (cea dintâi mare victorie a fost la 
Oituz).
          La 10 noiembrie, inamicul a făcut o nouă 
încercare de a străbate pe la Oituz în Moldova, dar 
şi de data aceasta a fost respins. Tot fără rezultat 
au rămas atacurile la trecătoarea Bratocei şi a 
Buzăului. Pe Valea Prahovei, românii au fost siliţi 

să se retragă (la 28 noiembrie) spre Târgovişte, 
dar numai după 45 de zile de lupte eroice şi după 
ce duşmanul răzbise pe Jiu şi Olt şi trecuse 
dinspre sud Dunărea. Vrednic de amintit e 
eroismul maiorului Ion Munteanu de pe 
înălţimile Clăbucetului şi Văii Prahovei. Ca să 
dea timp soldaţilor să se retragă în bună rânduială, 
maiorul Munteanu împinge cu câţiva soldaţi o 
baterie de tunuri pe creasta dealului şi începe să 
tragă în duşman, reușind să-l oprească. Tunurile 
inamice se îndreaptă asupra bateriei române, un 
proiectil de tun zdrobind ambele picioare ale 
maiorului, dar el nu acceptă să fie scos din luptă şi 
rămâne pe loc să supravegheze luarea 
înălţătoarelor de la tunuri şi retragerea celor 
câţiva soldaţi. Rămâne singur în baterie, dar 
pentru veşnicie, căci un alt proiectil de tun i-a 
retezat capul.
          Pe Olt, după o rezistenţă de aproape două 
luni, trupele române au fost măcelărite de 
atacurile unui inamic mult mai puternic, atât ca 
număr, cât, mai ales, ca dotare superioră. La 
sfârşitul lunii noiembrie, rămăşiţele Armatei 
Române de la Olt s-au retras spre Răsărit pentru a 
se întâlni cu români din Armata a II-a. În luptele 
de la Olt a căzut rănit de moarte şi colonelul 
Nicolae Piperescu. Mai are însă puterea să 
îmbărbăteze pe soldaţii săi îndureraţi şi să ceară 
să i se aducă şi să sărute drapelul regimentului 69 
pe care l-a comandat cu cinste de la Dorohoi până 
în inima Ardealului şi în luptele de la Oituz. Apoi 
a închis ochii pentru totdeauna.
          La 11 noiembrie, germanii au început cu 4 
divizii noul atac pe Jiu, după ce o parte din trupele 
noastre de aici au plecat în ajutorul trupelor de pe 
Olt. De data aceasta ei au rupt frontul printr-un 
loc unde apărarea o executa doar o jumătate de 
divizie română, aşa că au putut înainta spre Târgu 
Jiu. În ajutorul trupelor române mai aveau să vină 
trei batalioane de la Cerna (de dincolo de Turnu 
Severin) şi un batalion şi trei escadroane de 
cavalerie de la Olt. Acestea nu au putut răzbate la 
Jiu, având în drum lupte grele cu inamicul. O 
divizie întreagă pornită în ajutor de dincolo de Olt 
a întârziat din cauza deraierii trenului care o 
aducea, între Piteşti şi Slatina. Luptele date de 
români pe Jiu au fost crâncene  „ca şi ale 
strămoşilor noştri daci, când aceştia au luptat 
contra armatelor romane conduse de Traian. Fără 
teamă de moarte, câte o mână de soldaţi români se 

44



apărau şi atacau cu îndârjire”. Un batalion din 
Regimentul 15 Războieni (Moldova) s-a apărat 
cu îndârjire o zi întreagă şi noaptea următoare 
până spre ziuă împotriva unui regiment de 
bavarezi. Românii toţi au căzut în luptă. Astfel de 
exemple au fost multe, dar au fost zadarnice în 
faţa mulţimii duşmanilor. „Câmpurile, dealurile 
şi pădurile înzăpezite erau presărate de cadavrele 
eroicilor apărători şi de mulţimea răniţilor, cari au 
fost lăsaţi de duşmanul nemilos să moară după 
zile de chinuri şi de neîngrijire”.
          Oltenia, „cuib de viteji”, era acum în mâna 
duşmanilor. Aceştia au trecut, întâmpinând mereu 
„împotrivirea furioasă a Românului şi Oltul”. În 
spatele inamicului a mai rămas un grup de armată 
românească, numit „grupul Cerna”. Acesta a 
încercat să străbată printre duşmani spre Olt, 
pentru ca, trecându-l, să se împreune cu celelalte 
trupe româneşti. După lupte grele, cea dintâi la 
Turnu-Severin, grupul Cerna a ajuns la Olt. 
Trecerea peste râu era cu neputinţă, căci valurile 
erau umflate, iar podurile erau în mâna 
inamicului. Unul singur, rupt la mijloc nu era 
păzit. S-a hotărât repararea lui. Dar nici  acesta nu 
mai putea fi de folos, căci duşmanul, care a trecut 
Dunărea dinspre Bulgaria, a trimis trupe şi înspre 
Olt. În satul Tia Mare, unde s-au strâns cele din 
urmă rămăşiţe ale grupului Cerna, ele se apără cu 
îndârjire până ce au văzut că sunt înconjurate din 
toate părţile de trupe duşmane numeroase. Au mai 
încercat odată să rupă cordonul de foc al 
inamicului, dar în zadar. Atunci au luat steagul 
Regimentului 17 Mehedinţi, ofiţerii şi soldaţii şi-
au făcut cruce, l-au sărutat şi l-au ars. Pe urmă au 
ridicat un steag alb. Prin satele vecine în care mai 
erau rămăşiţe din grupul Cerna, ofiţerii şi soldaţii 
şi-au rupt săbiile şi carabinele, au distrus cele 
câteva tunuri, au împuşcat caii, iar din 
fărâmiturile armelor, ale carelor şi ale cadavrelor 
au făcut movile, cărora le-au dat foc. Vitejia 
românului a fost recunoscută şi de data aceasta de 
către germani, căci unul dintre ei a scris, la 30 
decembrie: „...Toate acestea nu ne pot împedeca 
să recunoaştem, deopotrivă cu cei mai buni 
militari ai noştri, că purtarea Românilor de la 
Orşova şi peste tot a întregei armate româneşti de 
la 1916 merită toată admiraţia, chiar în 
asămânarea cu ceilalţi al lor”. În timpul retragerii 
de  la  J iu ,  învăţă torul  Victor  Popescu, 

sublocotenent în rezervă, s-a rătăcit şi a rămas în 
teritoriul ocupat. Reîntors în satul să natal, 
Fărcăşeşti, a împuşcat trei honvezi (soldaţi 
unguri), care şi-au bătut joc de sora sa. Apoi a 
vestit peste tot că soldaţii români rămaşi în 
judeţele Mehedinţi şi Gorj să nu predea 
duşmanului armele, ci luând calea codrului să 
vină la el. Mulţi l-au ascultat şi, cu ceata de 
haiduci, a băgat groază, frică şi moarte în 
duşmani. Oricât au încercat să-l prindă, mai ales 
ungurii, n-au reuşit. Mai târziu a reuşit să treacă 
cu câţiva gradaţi peste tot teritoriul ocupat şi să 
ajungă în Moldova, la trupele române. Ca să se 
răzbune, duşmanii au omorât, în 14 sate din 
judeţele Mehdinţi şi Gorj, o mulţime de români 
învinuiţi că „au ţinut cu viteazul căpitan de 
haiduci, Victor Popescu”.
          O armată inamică compusă din germani, 
bulgari, turci şi austro-ungari a trecut la 23 
noiembrie Dunărea pe la Zimnicea. Paza Dunării 
de partea noastră era slabă, fiind trupe puţine. 
Aripa bulgară a trecut pe la Giurgiu, după ce l-au 
bombardat în mod sălbatic timp de două zile de pe 
malul bulgăresc, apoi au intrat în oraş, pustiind 
casele, scoţând ferestrele şi uşile, după care au 
trecut cu toată prada în Bulgaria. Apoi, ca să pună 
„vârf sălbăticiei lor barbare, aşezară paie stropite 
cu petrol în casele golite şi le deteră foc”. [Încă 
odată mai constatăm, că deşi de aceeaşi credinţă 
ortodoxă ca şi noi, bulgarii se manifestă cu o 
sălbăticie mare împotriva românilor].
          Din toate părţile s-au strâns acum trupe 
inamice în câmpia cea mare străbătută de râurile 
Neajlov şi Argeş, ca să atace Bucureştiul. La 
această luptă, care a ţinut patru zile, au luat parte 
16 ½ divizii duşmane şi 13 ½ divizii româneşti.  
Cele mai multe divizii româneşti aveau numai 
jumătate din efective (divizia a 18-a avea numai 
patru batalioane şi două escadroane). În ajutorul 
românilor mai avea să vină o divizie rusească.
          Şi în lupta de la Argeş, trupele române au 
dat dovadă de eroism: o divizie germană a fost 
nimicită aproape în întregime. Inamicul însă 
izbuteşte să captureze un automobil român în care 
erau doi ofiţeri români cu planurile secrete ale 
luptei; un general român (de origine germană) s-a 
retras din luptă cu trupele lui, uşurând pe inamic 
să ne poată ataca şi în coastă, iar ruşii sosiţi nu au 
vrut să lupte. De altfel, ruşii, şi în Dobrogea, 
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aunde au avut patru corpuri de armată şi câteva 
divizii de cavalerie, precum şi artileria necesară, 
s-au retras în faţa bulgarilor, trecând în Basarabia.
          Lupta de la Argeş a fost pierdută pentru noi 
şi a urmat retragerea armatei spre Moldova, unde 
avea să formeze pe râul Siret şi în Carpaţii 
Moldovei frontul de fier, „de care s-au spart în 
1917 toate atacurile vrăşmaşilor”. Şi puţinele 
trupe rămase pe Valea Prahovei, apoi a Buzăului, 
s-au retras spre Moldova, „după ce au stricat toate 
sondele şi celelalte instalaţiuni din ţinuturile, în 
care se scotea petrol”. Odată cu retragerea 
militară, s-au refugiat în Moldova şi multe familii 
din oraşe şi sate, precum şi românii refugiaţi din 
Ardeal.
          Şi în cursul retragerii s-au dat lupte grele, 
dintre care cea mai mare a fost cea de la Râmnicu-
Sărat (între 22-27 decembrie), unde inamicul 
avea 17 divizii. Nici aici ruşii nu şi-au făcut 
datoria, mai ales diviziile lor de cavalerie, care se 
retrăgeau mereu fără de veste şi în dezordine. 
Ruşii, deşi erau aliaţii noştri, s-au comportat la 
noi ca într-o ţară duşmană jefuind fără milă satele 
româneşti.

          În data de 6 decembrie, trupe germane au 
intrat în Bucureşti şi au fost primite cu flori de 
străinii care, până în ajun, au fost arestaţi ca 
ostatici de autorităţile române. Erau foarte multe 
femei, foste cântăreţe şi de cele de „prin localuri 
de pierzanie”. Numai a doua zi au lăsat germanii 
şi o companie bulgară să intre în oraş, deasemeni 
şi trupe austro-ungare.
          România, până la Siret, a căzut total pradă 
năvălitorilor. Pe când bulgarii au rămas 
„sălbaticii, care prădau, dar şi mai mult nimiciau 
tot pe ce puteau pune mâna, cari omorau pe 
mamele care-şi apărau fiicele, băieţii de 
murdărirea lor, cari necinsteau sfintele altare 
spurcându-se în ele” – germanii, şi unde au fost 
lăsaţi şi austro-ungarii, au organizat jefuirea ţării 
şi „cu chitanţe chiar”. Au luat tot: haine, rufe, 
trăsuri, etc., dar îndeosebi animale de casă, mari şi 
mici, fructe, cereale... . Au cărat chiar şi vagoane 
cu pământ gras din Câmpia Română. Trenuri 
lungi plecau zilnic încărcate spre Germania cu 
toate bunătăţile pământului bogat al României. 
Au fost foarte mari neînţelegerile pentru pradă 
între germani şi austrieci (nu şi unguri).

O	baionetă	te-a	străpuns

În	inima	curată,

Sângele-ți	s-a	scurs

În	glia	cea	uitată.

Soarele	atunci	a	stat

Pe	cerul	sângeriu,

Viața	ți	s-a	curmat

Pe	câmpul	cel	pustiu.

Dar	locul	s-a	luminat

Având	moaștele	tale,

În	glie	de	te-ai	scăldat

Pornind	spre-o	altă	cale.

Zi	de	zi	ne	ocrotești

Și	pe	demon	biruești,

În	locu-ți	de	veci	curgând

Un	izovr	sub	al	tău	gând.

Seară	de	seară	te	arăți

Pe	bolta	înstelată,

Păcatele	ni	le	cureți

Tu,	astru	de-altădată.

Prin	râurile	noastre

În	codri-ai	renăscut

Îți	cântă	păsări	albastre

Numele	cunoscut!

Soldatului	necunoscut

Cristian	Bodnărescu
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   ulte au fost suferințele materiale și 
spirituale ale românilor din Transilvania, 
începând cu secolul al XIV-lea. Acestea s-au 
acumulat în secolele care au urmat, iar din cauza 
lor românii din Munții Apuseni și din Câmpia 
Transilvană și a Banatului au recurs la acte de 
violență împotriva claselor conducătoare 
(Bobâlna; Gh. Doja; Horea; Avram Iancu etc.). 
P re tu t inden i ,  g reu tă ț i l e  P r inc ipa tu lu i 
Transilvaniei au crescut, inclusiv în perioada 
suzeranităț i i ,  mai ales după realizarea 
dualismului politic austro-ungar din 1867. După 
această dată, guvernanții Ungariei, deși legile 
imperiale nu prevedeau discriminări etnice, 
românilor din Transilvania nu le mai acordau 
dreptul la școli în limba română, iar în bisericile 
românilor a fost introdusă obligatoriu liturghia în 
limba maghiară. Românii transilvăneni nu se 
puteau strămuta dintr-un loc în altul, fiind legați 
de feuda grofului și nu puteau dobândi, prin 
vânzare-cumpărare, bunuri imobile, respectiv 
pământ, case, păduri etc. Deşi Curtea Imperială 
desființase iobăgia și, într-o oarecare măsură, 
imperiul pornise pe calea dezvoltării capitaliste, a 
micii burghezii de la orașe și sate, totuși, 
feudalitatea maghiară își păstra puterea politică și 
administrativă, militară și religioasă, iar iobăgia 
se practica sub toate regulile sale.

Românii din Transilvania nu erau socotiți 
cetățeni ai Ungariei cu toate drepturile „depline”, 
ci erau apreciați ca și „tolerați”. Parlamentul din 
Budapesta alipise Transilvania Ungariei, 
apreciind-o ca pe un teritoriu propriu și se 
străduia pe toate căile să realizeze o Ungarie unită 
și unitară. Prin toate acestea, starea lucrurilor din 
Ungaria s-a agravat spre sfârșitul secolului al 
XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. 
Această stare de lucruri era practicată de Ungaria 
față de toate minoritățile naționale, fapt ce a săpat 
și a adâncit „groapa” prăbușirii imperiului pe 
plan intern, iar, pe plan extern, opoziţia 
feudalismului maghiar faţă de evoluția social-
economică și politică progresistă a epocii 

respective pe calea capitalistă pregătea 
prăbușirea imperiului pe plan internațional. În 
acest sens, țările Europei Apusene se pregăteau și 
îi cântau „Prohodul” Imperiului Austro-Ungar.

Imperialismul Austro-Ungar, în cârdășie 
cu cel german și ungar, stăpânit de războaie de 
expansiune și de cuceriri de teritorii, căutând să 
scape de greutățile ce apăsau asupra imperiului, 
au găsit calea declanșării unui război împotriva 
statelor pașnice și democratice ale Europei.

Românii din Transilvania, cetățeni ai 
imperiului, s-au supus ordinelor și au participat la 
război, dând dovadă, într-un fel, de loialitate față 
de imperiu. Loialitatea lor însă a fost afectată de 
efectul credințelor religioase ale acestora și de 
frica nerespectării jurământului militar care, în 
timp de război, se aplica cu mare strictețe (cartuș 
și ștreang). Transilvănenii combatanți s-au 
străduit să dea dovadă de respectare a ordinii și 
disciplinei și sperau că participarea lor la război, 
dacă nu mai mult, măcar le va aduce unele 
libertăți și drepturi democratice și ameliorări ale 
situației materiale și spirituale. Credeau, de 
asemenea, că vor scăpa de tinicheaua „toleranței” 
pe care le-o pusese în spinare feudalitatea 
maghiară. Așa se face că liderii politici, 
economici și culturali, intelectualii ardeleni 
vizionari s-au gândit să întreprindă ceva, să 
realizeze în timpul războiului ceva de care să 
poată profita în fața autorităților atunci când vor 
ridica glasul pentru obținerea unor favoruri. 
Această sarcină dificilă a rămas în preocuparea și 
acțiunile pe care trebuia să le desfășoare 
Asociațiunea Transilvană pentru Literatura 
Română și Cultura Poporului Român (ASTRA). 
Discuțiile liderilor transilvăneni pe această temă 
au început în primăvara anului 1915, iar 
de f in i t iva rea  modulu i  de  în tocmire  a 
documentelor și metodologia de realizare a 
acțiunii a durat în timp. Punerea în aplicare era 
îngreunată de situația social-politică și, mai ales, 
de starea de război în care se găseau. Însă 
acțiunea a fost dusă la îndeplinire după 

Românii	din	Transilvania	
în	Primul	Război	Mondial	1914-1918

Procuror	Ioan	BÂTEA,
președinte	de	onoare	al	Societății	

Cultural-Patriotice	„Avram	Iancu”	din	România

M
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terminarea războiului, în cursul anului 1922. 
Astfel, societatea ASTRA a reușit să întocmească 
tabele cu localitățile din cele 22 de județe ale 
Transilvaniei (Ardeal, Banat, Crișana, Sătmar și 
Maramureș) și tabele nominale pe localități cu 
românii care au participat la Primul Război 
Mondial.

În cele 21 de coloane ale tabelelor (atât ale 
celor pe județ, cât și ale celor nominale pe 
localități) sunt prevăzute rubrici privind pe 
combatanți: gradul militar, decorații, dezertori, 
date de stare civilă etc.).

Valoarea social-istorică și documentar-
științifică a acestor tabele este deosebită pe plan 
național și internațional. Nouă, celor de azi, ne 
indică numele părinților și ale bunicilor 
participanți la război. Generațiilor viitoare, aceste 
tabele le vor arăta strămoșii și făuritorii României 
Mari; vor vedea pe cei care, prin contribuția în 
sânge și avere, au pus bornele de stabilitate și de 
identitate ale neamului românesc în spațiul 
Carpato-Danubiano-Pontic.

Pentru omul de știință, pentru intelectual 
și pentru orice om de bună credință, aceste 
documente vor întări convingerea realității 
afirmațiilor celor care au scris despre eroismul și 
virtutea neamului românesc. 

Aceste documente istorice constituie o 
mărturie în fața lumii întregi despre afirmarea 
poporu lu i  român  ca  na ț iune  l i be ră  ș i 
independentă.

Românii din Transilvania, veterani ai 
Primului Război Mondial, au asigurat și format 
consiliile județene și locale, care în mod 
revoluționar au preluat conducerea politică și 
administrativă a celor 22 de județe de la jandarmii 
cu pene de cocoș la pălărie și de la funcționarii 
Imperiului Habsburgic. Aceștia au format gărzile 
naționale, care, tot în mod revoluționar, au preluat 
sub comanda lor garnizoanele orașelor, cetăților 
și paza satelor din Transilvania, asigurând ordinea 
și paza vieții și bunurilor cetățenești. Gărzile 
naționale au fost acelea care au asigurat buna 
desfășurare a Adunării Naționale de la 1 
Decembrie 1918.

Veteranii Primului Război Mondial, 
cetățeni ai Transilvaniei, au format nucleul care, 
împreună cu armata română din Regatul 
României, a luptat pentru eliberarea teritoriilor 
unite împotriva bandelor de bolșevici ale lui Béla 
Kuhn și ale lui Lenin. Exemple nemuritoare vor 
rămâne acțiunile întreprinse de ofițerii și soldații 
transilvăneni din armata austro-ungară, care au 

știut să își păstreze unitatea și identitatea 
națională, să acționeze pentru cucerirea treptată a 
puterii militare și administrative și să o folosească 
în scopurile și interesele românilor transilvăneni 
și din celelalte teritorii eliberate. În faza de 
destrămare a imperiului, Iuliu Maniu, ofițer al 
armatei imperiale, a avut curajul să prezinte și să 
solicite ministrului de război imperial predarea 
garnizoanelor din Viena, Budapesta și Praga, 
precum și a depozitelor de armament, muniție și 
alimente spre paza și administrarea unităților 
românești din armata austro-ungară. Exemplu de 
curaj și virtute românească a dovedit şi căpitanul 
Emil Negruțiu, care s-a prezentat la comandantul 
cetății Alba Iulia, cerându-i să predea gărzilor 
naționale române garnizoana, depozitele de 
muniție și alimente ale orașului Alba Iulia. 
Colonelul austriac inițial este de acord cu 
propunerea, dar în condițiile în care gărzile 
românești să fie supuse ordinului său. Căpitanul 
român a replicat spunând că „gărzile naționale 
române nu se supun unei puteri străine” și i-a fixat 
colonelului austriac un termen de predare și 
evacuare de două ore, altfel urmând a fi ocupată 
prin forță. În final, comandantul cetății a acceptat 
predarea și evacuarea înainte de termenul fixat, 
solicitând, în schimb, să-i fie asigurată securitatea 
în timpul evacuării și retragerii.

Exemple de curaj și abnegație față de 
unitatea poporului român au dat dovadă și 
parlamentarii români din Transilvania, care au 
afirmat și susținut în mod revoluționar 
independența, drepturile și libertățile românilor 
din Transilvania până la cele mai înalte drepturi 
ale autodeterminării față de Ungaria, iar în final 
unirea cu Regatul României. Cazuri concrete în 
acest sens au fost acțiunile întreprinse de 
Consiliul Național de la Arad, ale deputatului 
Alexandru Vaida Voevod, Vasile Lucaciu, Vasile 
Goldiș și ale celorlalți membri ai Consiliului 
Național.

 Arhivele din Transilvania dispun de 
numeroase și bogate documente istorice 
transilvane care nu au fost făcute publice până în 
prezent. Acestea ne dau dovadă și tărie spirituală, 
și chiar materială, în dovedirea celor afirmate de 
înaintașii noștri despre eroismul și virtutea 
românilor pentru păstrarea și continuitatea 
noastră în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. 
Cunoscând și apreciind valoarea social-istorică a 
documentelor respective, a tabelelor privitoare la 
românii din Transilvania participanți la Primul 
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Război Mondial, Consiliul Național al Societății 
Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România 
a considerat că acestea trebuie făcute cunoscute 
publicului transilvan şi tuturor românilor, acțiune 
care s-a iniţiat de filiala Societății Culturale din 
Baia Mare (Maramureș) prin lansarea volumului 
Românii din Transilvania în Primul Război 
Mondial 1914-1918, întâi la Cluj-Napoca, apoi la 
Baia Mare (în 16 aprilie 2019), după care a fost 
lansată şi în Satu Mare, în ziua de vineri, 19 
aprilie 2019, la Teatrul Municipal, ora 16.00, 
ocazie cu care a fost prezentată şi cartea 
cercetătorului istoric american Milton G. Lehrer, 
Ardealul pământ românesc, de către ing. Ionel 
Costescu, preşedintele Asociaţiei „Codrenii”, în 
cadrul sărbătoririi Centenarului sătmărean.

Pentru Societatea Cultural-Patriotică 
„Avram Iancu” și filialele sale rămâne o sarcină 
permanentă identif icarea și  publicarea 
documentelor istorice transilvane.

Când am scris aceste rânduri m-am gândit 
la virtutea și devotamentul cu care liderii români 
din Transilvania au știut să lupte pentru unitatea 
și identitatea poporului român, pentru realizarea 
visului de veacuri a românilor din Transilvania, 
respectiv Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 
Acești militanți și mari patrioți, prin acțiunile lor 
politice, diplomatice şi militare, și-au pus în 
pericol însăși viața.

De atunci și până în zilele noastre, e 
adevărat că lumea, în general, a evoluat, ideile și 
concepțiile oamenilor, respectiv spiritul 
democratic însuși a evoluat. Am reușit să scăpăm 
de sub stăpânire străină, ne-am eliberat de 
tinicheaua „toleranței”, dar am devenit noi înșine, 
în anumite situații și împrejurări, toleranți peste 
puterea de admitere posibilă. În anumite 
momente și conjuncturi suntem insultați și jigniți, 
iar noi, și mai ales reprezentanții noștri politici nu 
văd, nu aud și nu iau măsuri. Permitem unor 
conaționali și unor vizitatori ai acestora să se 
întâlnească, să cârcotească și să pună la cale 
acțiuni și proteste cu conținut antiromânesc. Este 
necesar ca, atunci când demnitatea, libertatea și 
drepturile poporului român și ale României înseși 
sunt contestate sau batjocorite, să luăm atitudine. 
Unitatea, identitatea și continuitatea poporului 
român în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu 
sunt subiect de discuții și de tranzacții. Ele au fost 
definitivate pentru totdeauna la 1 Decembrie 
1918 și, ulterior, consfințite prin Tratatul de pace 
din 1920 de la Trianon și Tratatul de pace din 
1947.

Iată cum arată sinteza generală a 
românilor din Transilvania participanţi la Primul 
Război Mondial:
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Cărțile	Centenarului

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

       nul Centenarului Marii Uniri s-a încheiat. 
Pentru unii. Au fost şi realizări frumoase, s-au pus 
în operă lucruri ce vor dura peste generaţii, dar a 
fost şi mult festivism, aşa cum prevedeam de 
altfel, bani aruncaţi populist cu lopata pentru o 
ipotetică lovitură de imagine a unora sau altora, 
mulţi considerând încă, după câteva sute sau chiar 
mii de ani, că poporul are nevoie doar de pâine (a 
se citi fasole şi cârnaţi sau sarmale) şi circ (mai 
nou, tradus prin prestaţiile unor artişti care, 
fiecare în parte, pentru o jumătate de oră de aşa-
zis concert, ia sume care ar fi suficiente pentru 
editarea acestei reviste câțiva ani buni!). Dar, 
treacă de la noi. Odată în viaţă poţi avea fericita 
ocazie de a sărbători 100 de ani de la un 
eveniment major din istoria poporului tău. 
Fiecare are dreptul de a-l sărbători după cum 
doreşte şi după cum îi permite buzunarul... 

Pe lângă cele două ipostaze menţionate mai 
sus, făurirea de lucruri durabile şi festivism, au 
mai fost cel puţin două. Şi iar în contrast total. 
Astfel, mulţi au ales să sărbătorească Centenarul 
la locul în care el s-a desăvârşit, respectiv la Alba 
Iulia, Meca fiecărui român adevărat, deplasându-
se după posibilităţi: cu maşina, cu trenul, cu 
căruţa, călare (felicitări trupei conduse de Adi 
Cozma) sau pe jos. Alţii, în schimb, au profitat de 
un sfârşit de săptămână prelungit şi au luat calea 

spre zone montane mai mult sau mai puţin 
româneşti, sărbătorind Centenarul prin distracţie 
şi voie bună în locaţii care de care mai exotice şi 
mai... lipsite de românism... Mă rog, opţiunea 
fiecăruia!!

Dar, aşa cum spuneam, au fost şi realizări care 
fac  c ins te  Sătmarului  ş i  să tmăreni lor, 
comunitatea noastră putând fi convinsă că va fi 
pomenită de generaţiile viitoare pentru realizările 
dedicate aniversării împlinirii unui veac de 
Românie pe aceste meleaguri. În acest sens, mi s-
a sugerat de mai multă lume să pun în pagină toate 
realizările Asociaţiei Civice Tempora din anul 
2018, chiar dacă pe parcursul acestuia am 
semnalat în fiecare număr ceea ce am făcut. Încă 
sunt şovăielnic în a prezenta într-un articol aceste 
împliniri, astfel încât voi încerca mai întâi să 
semnalez cititorilor noştri realizările în plan 
editorial  dedicate de autori i  sătmăreni 
Centenarului Marii Uniri. Aşadar, cu sprijinul 
Bibliotecii Judeţene Satu Mare, voi enumera în 
cele ce urmează titlurile, autorii, editurile la care 
au apărut şi alte date de identificare şi 
caracterizare suplimentare ale volumelor 
dedicate acestui eveniment, inclusiv unele 
apărute în alte judeţe, dar care prezintă aspecte, 
activităţi sau personalităţi legate într-un fel sau 
altul de Satu Mare.

A

1. Adunarea de la Alba Iulia.  Ciura, Alexandru. Reeditare după ediția din 1921 de la Oradea. 
Satu Mare, Editura Samtel, 2018, 24 p. ISBN 978-606-92259-5-0;

2. Ardealul - pământ românesc: (problema Ardealului văzută de un american). Milton G. Lehrer. 
Reeditare după ediţia din 1944. Ediţie completă apărută prin grija Asociaţiei „Codrenii” şi a prof. 
univ. dr. Ion Petroi. Satu Mare, Editura Citadela, 2018, 512 p. Conţine bibliografie, ISBN: 978-606-
9727-93-6;

3. Augustin Mircea 1878-1954. (Istoria uitată a Ardudului). Berci, Ştefan; Berci, Rodica. Fersig, 
Editura Maestro Tip, 2018, 71 p.; foto. ISBN 978-606-8813-44-8;

4. ***Aurel Popp și Marele Război. = Popp Aurel és az Első Világháború= Aurel Popp and the 
Great War. Horvat, Irina Liuba, Vasvari, Marinela. fotograf: Cărăian, Denisa Monica; traducere 
texte: Astaloș, Ciprian; Dr. Virag, Paula; Illyés-Gulácsi, Andrea; Enyedi, Istvan; Kocsis, Agnes. 
Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2018, 119 p.; foto. ISBN 978-606-8729-00-8;

5. Avanposturi ale Marii Uniri. Popa, Mircea. Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017, 
Colecţia Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară, ISBN: 978-606-797-204-7;

6. Centenarul în ipostaze identitare: Catalog de expoziție. = Centenáriumi önazonosságtudat: 
Kiállítási katalógus=Zentenar in Identitätshypostasen: Katalog der Ausstellung=Centenary in 
identitary hypostases: Exhibition catalogue. Bălu, Daniela. Traducere text: Adriana Achim, Andrea 
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Illyés-Gulácsi, Johann Forstenheizler, Diana Kinces. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 
2018, 132 p.; foto. Proiect finanțat de Consiliul Județean Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, 
Ministerul culturii și Identității Naționale din România, Direcția Județeană pentru Cultură Satu 
Mare. ISBN 978-606-8729-05-3;

7. Centenarul Marii Uniri. Credință, rezistență și istorie românească. România în secolul XX: de 
la Marea Unire la totalitarism. Editori Natalia Lazăr, Alexandru-Cristian Voicu. autori: 
Ciubotă, Viorel; Câmpean, Viorel; Lazăr, Natalia; Sălceanu, Mihaela; Cordea, Marta; 
Hotca, Ovidiu Mihai... Rus, Emanuil; Șichet, Voicu; Boloș, Cristian. Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2018, 313 p.; foto. (Colecția Dezbateri). Antetitlu: Academia Română. Institutul 
Național pentru studiul Totalitarismului. Muzeul Țării Oașului. ISBN 978-606-537-431-7;

8. Colocviul naţional de revuistică. Reviste culturale, ziare și cărți sătmărene din anii Unirii: al 
doilea colocviu național de revuistică la Satu Mare. Tehnoredactare: Tatiana Vaida; responsabil 
expoziție: Marta Cordea; foto: Ioan I. Moldovan. Satu Mare, Poesis, 2018, 1 pliant; 

9. ***Conferințele Unirii: Volum cu lucrările științifice susținute în cadrul proiectului 
„Conferințele Unirii” dedicate centenarului Unirii Transilvaniei cu România 1918-2018. Editor 
Silviu Sana. Autori: dr. Virgil Bercea, prof. Ligia Antonia Mirișan, dr. Petru Ardelean,.. dr. 
Viorel Câmpean,.. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2018, 272 p.; foto. color. ISBN 978-606-020-
035-2;

10. ***Consiliul Național Român Satu Mare. Satu Mare și Marea Unire. Documente (1918-1919). 
Vol. I.; Ciubotă, Viorel (coordonator); Câmpean, Viorel (coordonator); Kinces, Diana; 
Sălceanu, Mihaela; Șichet, Voicu; Cordea, Marta; Dulgău, Bujor. Sibiu, Editura Armanis, 
2018, 463 p.; foto. Publicație tipărită cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare. ISBN 978-606-
9006-24-5;

11. ***Consiliul Național Român Satu Mare. Satu Mare și Marea Unire. Documente (1918-1919). 
Vol. II; Ciubotă, Viorel (coordonator); Câmpean, Viorel (coordonator); Kinces, Diana; 
Sălceanu, Mihaela; Șichet, Voicu; Cordea, Marta; Dulgău, Bujor. Sibiu, Editura Armanis, 
2018, 463 p.; foto. Publicație tipărită cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare. ISBN 978-606-
9006-30-6;

12. Corneliu Mezea. Un destin prea repede frânt. Pop, Ovidiu T., Câmpean, Viorel. Satu Mare, 
Editura Citadela, 2018; Colecţia „Caietele eminescienilor Sătmăreni”; ISBN: 978-606-8727-74-
5;

13. Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922. Mihoc, Blaga. Oradea, Editura Primus, 2018, 413 p.; foto. 
ISBN 978-606-707-259-4; 

14. Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la Șișești”, 1852-1922. Viața și faptele lui. Mezea, Corneliu. 
Lucrare îngrijită și completată de Vasile Iuga de Săliște. Ediție aniversară - 100 de ani de la Marea 
Unire, 1918-2018. Cluj-Napoca, Editura „Dragoș Vodă”, 2018, 326 p.; foto. ISBN 978-973-8274-
55-6;

15. Eparhia greco-catolică de la Oradea și Marea Unire (1918-1919). Sana, Silviu. Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2018, 417 p. Conține biografii ale unioniștilor sătmăreni. ISBN 978-606-020-007-
9;

16. ***Foto Album.  Cercul Cultul Eroilor „Regina Maria”. Asociația Națională a Veteranilor de 
Război - Filiala Județeană „Dr. Vasile Lucaciu”. Coord. Director, prof. Marușca, Anna-Maria, 
col.(rtg.) prof. Codreanu, Nicolae, prof. Govor, Maria, prof. Silaghi, Gabriela, prof. Gherman, 
Cristina. Satu Mare, Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, 2018, 45 f.: il. ISBN 978-973-8939-75-
2;

17. Generalul Berthelot. Un francez cu inimă de român. David, V. Aurel; Iuga de Sălişte, Vasile. 
Academia Română: Societatea Culturală Pro Maramureş, Ediţie jubiliară: 100 de ani de la Marea 
Unire. Cluj-Napoca, Editura „Dragoş Vodă”, 2018; 137 p.; ISBN 978-973-8274-57-0;

18. Idealul libertății naționale la românii din Transilvania. O sinteză de istorie românească. 
Munteanu, Lucia. Cu o prefață de Ion Papuc. București, Editura Academiei Române, 2017, 188 
p.; foto. color. ISBN 9789732728529;
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19. Istoria unei cetăți: Ardud (1215-1945). Berci, Ştefan; Berci, Rodica. Baia Mare, Editura Maria 
Montessori, 2018, 319 p.; foto. (Istoria uitată a Ardudului). ISBN 978-606-701-272-5;

20. ***Județul Satu Mare, 100 de ani în 100 de imagini. = Szatmár Megye, 100 év 100 képben= 
Kreis Sathmar, 100 Jahre in 100 Bildern= Satu Mare County, 100 years in 100 pictures. Oradea, 
Editura Duran's, 2018, 116 p.; foto. color. Proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. ISBN 978-606-8787-45-9;

21. Marea Unire și eminescienii sătmăreni. Horşia, Marius; Cherecheş, Nicoleta; Rațiu, Sanda. 
Satu Mare, Editura Citadela, 2018, 288 p.; foto. (Caietele eminescienilor sătmăreni. 16). ISBN 978-
606-034-000-3;

22. Marea Unire și Sălajul. Contribuții documentare. ediție de documente elaborată de Pop, Dănuț, 
Sabou, Mihaela, Săbăceag, Daniel-Victor, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2018, ISBN 978-606-
914-071-0.

23. Marele Discurs. Lucaciu, Vasile. Cu un studiu de Nicoară, Mihali și Ardelean, Teodor. Baia 
Mare, Editura Casei Corpului Didactic „Maria Montessori”, 2018, 144 p.; foto. ISBN 978-606-701-
305-4; 

24. ***Mărturii ale identității noastre naționale. Publicație aniversară dedicată Centenarului Marii 
Uniri. Coord. prof. Seucea, Ramona Anca, prof. Blaga, Anca Nicoleta. Satu Mare, Şcoala 
Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, 2018, 61 p.; foto. ISBN 978-973-0-28078-4;

25. Mihail Vida, un intelectual dăruit Țării Codrului. Câmpean, Viorel; Costescu, Ionel. 
Introducere dr. Viorel Ciubotă. Satu Mare, Editura Citadela, 2018, 134 p.; foto. (Seria Personalități 
din Țara Codrului. 1). Carte apărută cu sprijinul financiar al Primăriei Satu Mare. Bibliografie la 
p.125-132. ISBN 978-606-8727-87-5;

26. ***Oașul și Marea Unire. Ciubotă, Viorel şi Câmpean, Viorel (coordonatori), Lazăr, 
Natalia; Sălceanu, Mihaela; Cordea, Marta; Hotca, Ovidiu Mihai; Goje, Dorin Adrian. Cluj-
Napoca, Editura Risoprint, 2018, 224 p.; foto; tab. Bibliografie la p.195-204; Index selectiv de nume 
și locuri la p. 217-224. ISBN 978-973-53-2243-4;

27. ***Părintele dr. Vasile Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii Neamului”. Volum îngrijit de 
Șichet, Voicu. București, Editura Academiei Române, 2017, 430 p.; foto, Index de nume şi 
localităţi, ISBN 978-973-27-2861-1;

28. ***Părintele Dr. Vasile Lucaciu, Slujitor al Marii Uniri de la Alba Iulia din anul 1918. Baia 
Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2018, 96 p.; foto. color. ISBN 978-606-8999-09-8; 

29. Personalități sălăjene din generația Marii Uniri. Pop, Marin, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
ISBN 978-973-109-812-8, Editura Mega, ISBN 978-606-543-999-3, 2018. 

30. Pr. Dr. Vasile Lucaciu, apostol al neamului românesc. Anton, Radu Viorel. Prefață de Felician 
Pop. Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2018, 87 p.; foto. color. (Colecţia Memorii). ISBN 
978-606-730-468-8;

31. Precursori şi făuritori ai Marii Uniri. Munteanu, Lucia. Bucureşti. Editura Academiei 
Române, 2019, 204 p. ISBN 978-973-27-3072-0;

32. Românii din Transilvania în Primul Război Mondial 1914-1918. Bâtea, Ioan. Baia Mare, 
Aditura Eurotip, 2018, sub auspiciile Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România, 
1918-Centenar-2018. ISBN 978-606-617-369-8;

33. Românii sătmăreni și Marea Unire. Dicționar de personalități. Câmpean, Viorel; Ciubotă, 
Viorel; Kinces, Diana. Baia Mare; Satu Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2018, 207 p. ISBN 978-
606-8999-08-1;

34. ***Românul Berthelot. Din 26 Decemvrie 1918 până în 2 Ian. 1919, de la Orșova la Săliște. O 
anumită revistă a unei numite prese. Asociația SAVO - Scrieri ale vechiului oraș (Sătmar); redactare 
și traducere: Mica, Ovidiu. Satu Mare, Editura Samtel, 2018, 113 p. ISBN 978-606-92259-6-7;

35. Sătmarul în anul Marii Uniri: 1918. Radosav, Doru. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, 214 
p. (Seria Istorie. Documente. Mărturii). ISBN 978-973-109-763-3;

36. Tășnad, o sută de ani în 100 de imagini. = One hundred years in 100 images. Kinces, Diana; 
Deaconu, Anca. Fotografii: Ioan Pușcaș, Gheorghe Iancu, Otilia State, Constantin Bold, Vali Mada, 
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Mădălina Bold, Paula Por, Diana Kinces. Traducere text: Adriana Kinces și Diana Kinces. Satu 
Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2018, 95 p.; foto. Proiect realizat de Primăria orașului Tășnad, 
Casa de Cultură Tășnad și Muzeul Județean Satu Mare, finanțat de Consiliul Local al orașului 
Tășnad. ISBN 978-606-8729-01-5;

37. Un omagiu al dascălilor sătmăreni făuritorilor Marii Uniri, la an centenar.  coordonatori: prof. 
univ. dr. Doru Radosav, prof. dr. Ioan Viman; argument Călin Durla. Cluj-Napoca: Editura 
Argonaut, 2018, 227 p. (Seria Istorie. Documente. Mărturii). Conține articole semnate de: 
Radosav, Doru; Mocan, Mihai Andrei; Zaharia, Maria-Adriana; Silaghi, Gabriela; Maria 
Govor; Govor, Daniela; Bălu, Daniela; Câmpean, Viorel; Șimon, Angelica; Câmpean, Mirela; 
Ciupac, Adina-Liana; Nistor, Ioan; Zotta, Alexandru; Viman, Ioan; David, Radu; Cherecheș, 
Nicoleta; Vulturescu, George; Dumitru, Camelia; Cadar, Angela; Pusta, Ciprian. ISBN: 978-
973-109-875-3;

38. ***Vasile Lucaciu, erou al națiunii române. Un crez, o lume, un destin...Vasile Lucaciu erou al 
Națiunii Române (tit. cop.). Coordonator Babiciu, Gavril. Baia Mare, Editura Marist, 2018, 304 p.; 
foto. ISBN 978-606-8801-16-2;

39. 100 de personalități maramureșene care au făcut istorie: 100 de ani de la Marea Unire.  
Coordonator Ardelean, Teodor. Baia Mare: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, 2018, 764 p. 
ISBN: 978-606-8967-06-6.

Adaug la listă şi volumul de versuri al 
colegului şi prietenului nostru de la Cluj, 
importantul poet şi epigramist (printre cei mai de 
seamă) al Ardealului, Vasile B. Gădălin, chiar 
dacă nu face referiri la Satu Mare ori fapte, 
evenimente sau personlităţi legate de Sătmar, 
pentru a ilustra dragostea şi ataşamentul unui om 
al scrisului faţă de obârşiile sale, faţă de poporul 
din care face parte, căruia îi aduce un fierbinte 

omagiu la ceas centenar, aşa cum ştie el cel mai 
bine, prin versuri bine meşteşugite. Cine va avea 
curiozitatea să răsfoiească volumul Acasă, la 
Coasta Scrisă (1318-1918-2018) (versuri la ceas 
sărbătoresc) – Editura Napoca Nova, Cluj-
Napoca 2019, va avea ocazia să parcurgă în 
paginile de început lungile liste ale apariţiilor 
sale editoriale, în volume separate, în reviste şi 
cotidiene sau în antologii, dar şi ale premiilor 
obţinute de-a lungul timpului.

Revenind la lista de bază, trebuie să spunem 
din capul locului că toate volumele sunt 
valoroase. Unele aduc în atenţie lucruri şi aspecte 
noi referitoare la unire, iar altele accentuează, 
peste ani, rolul unor personalităţi care şi-au 
închinat întreaga viaţă împlinirii acestui vis 
secular al românilor. Nu ar fi lipsită de interes o 
prezentare succintă a tuturor cărţilor enumerate, 
însă nu cred că acesta este rolul revistei noastre, şi 
nici scopul concret al articolului de faţă, ci, mai 
degrabă, informarea cititorilor cu privire la 
existenţa lor, la posibilitatea de a le studia, citi sau 
măcar răsfoi, pentru a se documenta cu privire la 
diverse fenomene, fapte, personalităţi etc., care 
au stat la baza constituirii statului român modern, 
unitar şi indivizibil. Aproape toate figurează în 
nomenclatorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, 
iar dacă nu, contactaţi-ne pe noi şi, dacă nu le 
avem, facem cumva şi le găsim…

Şi totuşi, în cele ce urmează voi face o scurtă 
radiografie a volumului autorului clujean Mircea  
Popa, Avanposturi ale Marii Uniri. De ce acest 
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lucru?! Pentru că, recunosc, multe din 
personalităţile străine prezentate ca fiind piloni 
de bază în informarea opiniei publice europene 
din secolele XVIII-XIX-XX cu privire la 
drepturile de care trebuia să se bucure românii şi 
de justeţea doleanţei lor de a se reuni într-un 
singur stat naţional, îmi erau total sau parţial 
necunoscute. Iar dacă mie mi s-a întâmplat asta la 
citirea volumului, m-am gândit că mai sunt mulţi 
în situaţia mea, dacă nu şi mai grav. Sincer, m-aş 
bucura să fie altfel, dar având în vedere accentul 
(a se citi lipsa acestuia) pus de diriguitorii 
învăţământului nostru pentru studiul istoriei şi 
civilizaţiei româneşti, cred că o scurtă trecere a 
lor în revistă ar fi benefică, în primul rând pentru 
tânăra generaţie. Deşi în cuprins, în titlurile date 
capitolelor, autorul creionează, în câteva cuvinte, 
rolul şi importanţa fiecărui astfel de „erou” în 
promovarea intereselor româneşti peste hotare, 
voi încerca să redau câteva pasaje sau măcar o 
frază din conţinutul acestora (scrieri ale celor 
evocaţi, articole din presa vremii sau concluzii 
ale autorului), pentru a ilustra că acest popor, 
vitregit de soartă atâta amar de ani, hăituit 
continuu de marii şi hulpavii vecini, a avut, mai 
mereu, şi prieteni pe măsură. Aşa cum a avut 
parte şi de mari personalităţi autohtone, care, şi-
au pus amprenta definitivă asupra devenirii 
noastre în marile momente istorice ale Neamului 
Românesc, în cazul de faţă făurirea României 
Mari, câteva din acestea fiind prezente şi în 
volumul prestigiosului istoric din Cluj Napoca, 
aupra cărora, însă, nu vom insista, considerând că 
sunt suficient de bine cunoscute de cititorii noştri. 
Să luăm, deci, pe rând, capitolele:  

Ziaristul italian Roberto Fava si românii: 
„În ce priveşte apoi politeţea şi obiceiurile 
îndatoritoare, maghiarii au mult, foarte mult de 
învăţat de la acei pe care ei îi tratează cu un aşa 
olimpic dispreţ. Ar fi de ajuns, pentru a 
demonstra aceasta, scenele brutale la care 
maghiarii se dedau în orice minut în contra 
românilor sau contra slovacilor sau contra 
oricărui din popoarele care au nenorocirea de a 
trebui să sufere jugul foarte greu al hegemoniei 
lor, în scopul de a împiedeca adunările lor de 
petrecere şi de cultură. A sparge geamurile 
românilor, de exemplu, este o petrecere plăcută 
pentru tinerimea maghairă: e un fel de sport 
devenit modă. Acea tinerime, care este speranţa 
patriei, adeseori pe străzi şi prin pieţe dă foc la 

ziare şi cărţi româneşti şi dansând în jurul 
flăcărilor scot strigăte sălbatece; acesta este un 
joc care desigur le-a rămas moştenire de la 
soldaţii lui Attila.” (p.p. 16-17)

Bjőnstjerne Bjőrnson un prieten al 
p o p o r u l u i  ro m â n :  „ U n g a r i a  f i e  s t a t 
independent, dar să nu asuprească naţionalităţile. 
Limba fie liberă. Vorbească şi scrie fiecine în 
limba care-i place. Ungurul ungureşte, slovacul, 
slovă-ceşte. Iar dacă ridică noi şcoli, ridice 
ungureşti câte le place, dar lase naţionalităţilor 
dreptul să ridice şi ele câte şcoli le place, cu limba 
ce vor… A smulge pe copii de la limba lor 
maternă, e tot aceea ca a smulge pe copii flămânzi 
de la sânul mamei lor”. (p.p. 39-40. N.n. Se referă 
la vestita lege Apponyi.)

Scotus Viator – „un nume de legendă”: 
„Gânditorul şi apărătorul oropsiţilor de orice 
rasă… Scotus Viator e simbolul viu în care pentru 
noi trăieşte nobleţea Angliei…El e un Catone al 
nedreptăţilor din monarhia Austro-Ungaria, iar în 
România va avea numele său pomenit în vecii 
vecilor. Sfatul lui Scotus Viator ne poate ajuta 
mai departe pentru ca pe calea gloriei, întreaga 
istorie ce vom avea ca ţară ce se dezvoltă, să fie o 
dovadă strălucită a celor scrise în opera sa.” (p.p. 
50-51)

Dr. Karl Lueger un simpatizant al 
românilor: „Nu pot uita frumoasa primire ce s-a 
făcut delegaţiei noastre din partea partidului 
creştin social condus de valorosul şef dr. Carol 
Lueger, care a ajuns mai târziu primar al Vienei. 
Aceşti oameni neînfricaţi duceau atunci o luptă 
dârză contra plutocraţiei semite şi contra 
opresorilor. Lueger şi soţii ne luau apărarea şi 
luptau neînfricaţi pentru triumful dreptăţii. Şi 
acestora s-au aliat toate popoarele asuprite din 
vasta monarhie austro-ungară, care demult se 
clătina. În tot timpul petrecerii românilor la 
Viena, Lueger şi soţii ne-au dovedit alianţa lor şi 
ne-au înconjurat cu frăţească dragoste. În tabloul 
cel mare, care s-a făcut atunci şi care va rămânea 
pururi se văd în spatele fruntaşilor noştri figurile 
marcante ale luptătorilor” (p. 100)

Ludovic Mocsary – „corbul alb” al 
maghiarimii: „Nu e român iniţiat cât de puţin în 
munca grea şi zadarnică pe care au dus-o pentru 
dreptul lor fraţii noştri, românii din Ungaria, care 
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să nu fi auzit de Ludovic Mocsary şi de porecla 
sub care era cunoscut, „corbul alb” între ai săi, 
maghiarii. A fost pe vremuri om mare în viaţa 
poilitică a ţării sale, kossuthist aclamat pentru 
căldura şi statornicia convingerilor sale, 
p r e ş e d i n t e  a l  p a r t i d u l u i  s ă u ,  i d o l  a l 
„patrioticilor” alegători din seminţia sa, om 
ascultat în parlament şi renegat în afară (…) 
Cerea şi el un ban românesc pentru cultura 
românească. I s-a aruncat atunci în faţă de cei mai 
mândri magnaţi şi de cei mai focoşi oratori că în 
Ungaria nu este decât o cultură, cultura maghiară 
şi că de cultura română nici măcar în principu nu 
se poate vorbi. A protestat şi a fost maltratat de ai 
săi. A fost trântit de alegători. Românii din 
Caransebeş l-au ales ei. A fost împiedicat a vorbi 
(…) Dar un singur lucru n-a putut fi împiedicat: 
să păstreze 30 de ani de zile în sanctuarul 
inviolabil al conşiinţei sale credinţa în dreptate, 
cu care s-a stins senin acasă la ţară, în vârstă de 90 
de ani, acuma. Pentru dreptate, a sprijinit astfel 
un ungur cultura românească în Ungaria.” (p.p. 
123-124. Citat Nicolae Iorga)

Oszkar Jaszi şi cauza naţionalităţilor: „E 
doar o naivitate să crezi – spunea Jaszi – că o 
parte din această ţară, partea locuită de 
naţionalităţi ai putea s-o ţii într-o apăsare politică 
şi culturală fără ca cealaltă parte să simtă aceasta 
sau chiar să-i fie de folos. Îngenunchierea 
valorică a periferiei naţionalităţilor stânjeşte şi 
tulpina maghiară a acestei ţări şi libertatea şi 
bunăstarea ei materială. Este timpul suprem ca 
acest adevăr fundamental să nu fie cunoscut 
numai în străinătate, ci să fie pătruns şi de 
democra ţ ia  maghiară .  Pent ru  că ,  fă ră 
recunoaşterea acestui adevăr, Ungaria nu poate 
deveni nici stat de drept, nici stat naţional.” 
(p.131)

Un moment al relaţiilor româno slovace: 
Szvetozar Hurban Vajansky: „Trimiterea în 
temniţa de la Seghedin a poetului Svetozar 
Hurban Vajanky a avut ca efevt creşterea valului 
de nemulţumiri contra statului oligarhic şi 
solidarizarea cu lupta dreaptă a poporului român. 
Apărând cauza memorandiştilor români în mai 
multe articole publicate în „Nrodnic Noviny”, 
Svetozar Hurban Vajansky a dobândit dragostea 
şi respectul tuturor românilor. Avându-şi tatăl 
închis la Seghedin, Felicia Raţiu, fiica 
luptătorului turdean Ioan Raţiu, a iniţiat, prin 

Socie ta tea  domnişoare lor  române  d in 
Transilvania în număr de 550, o colectă de bani 
pentru cei închişi la Seghedin, pentru a veni în 
sprijinul familiilor acestora…s-au gândit să-l 
includă şi pe poetul slovac pe lista celor 
îndreptăţiţi să se bucure de atenţia naţiei 
române…au acordat luptătorului slovac o 
frumoasă cunună de lauri din argint, deodată cu 
omagiul lor de recunoştinţă şi apreciere. Gestul 
lor a declanşat un enorm val de simpatie de partea 
ambelor popoare.” (p.p. 152-153)

Urban Jarnik, un cărturar cu suflet de 
aur: „Mişcându-se în acest mediu românesc, 
profesorul Urban Jarnik s-a dovedit un filoromân 
învederat, participând în timpul Primului Război 
Mondial la o largă acţiune de ajutorare a 
soldaţilor români neajutoraţi din spitalele de la 
Praga. A început mai întâi prin a da ajutor unui 
rănit care nu ştia decât româneşte. Apoi a altor 
patru aflaţi în Spitalul cel mare. Pentru aceştia, el 
a iniţiat lecturi, taifasuri şi şezători, mergând la 
spital de două ori pe săptămână, cetindu-le 
răvaşele primite de acasă, scriindu-le scrisori sau 
informând personalul medical despre starea 
sănătăţii lor. Cu astfel de ocazii le citea basme, 
povestiri, snoave, poezii populare şi încerca să-i 
înveţe alfabetul pentru a putea scrie.” (p.171)

S l o v a c u l  M i l a n  H o d z a  ş i  c a u z a 
românească: „A început prin a arăta că el nu a 
venit acolo ca străin, deoarece între români el se 
simte „acasă”, printr-o solidaritate care s-a 
consolidat de-a lungul sutelor de ani de suferinţe 
comune, „care ne-au unificat”. Aminteşte, 
relatează autorul reportajului, de faptul că 
această prietenie s-a cimentat în timpul din urmă, 
la procesul Memorndului, printre apărătorii 
acuzaţilor numărându-se şi avocaţi slovaci. De la 
acest proces, spune el, ne-au venit cele trei 
cuvinte, „care la noi slovacii au ajuns 
proverbiale: Totul pentru naţiune!” Noi ştim ce 
este lupta şi a suferi împreună în Seghedin şi Vaţ. 
Aţi dat cel mai bun răspuns la prigonirile 
procurorului: aţi răspuns cu o faptă, aţi ridicat un 
palat „Tribunei”. Acesta e modul de a răspunde la 
persecuţii, cu fapte. Remarcă mai ales prezenţa 
ţăranilor, reprezentanţi ai acestui popor vânjos şi 
plin de putere. Aduce omagii acestui popor care 
dă o notă simpatică de democraţie serbării şi 
încheie cuvântul, strigând: Trăiască neamul, 
trăiască poporul românesc!” (p. 190)
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Diplomatul  francez  Saint  Aulaire 
îndrăgostit de România: „Nici o altă ţară 
beligerantă nu a cunoscut în acelaşi timp, cu 
România, foamea, frigul, tifosul, ocupaţia – dublă 
ocupaţie, aceea a duşmanului, neamţul, şi aceea 
mai înfricoşătoare a falsului aliat, rusul…Da, aţi 
fost un popor martir, în noaptea milenară a unei 
apăsări îngrozitoare. Cu o răbdare de cele mai 
rare, aceea care persistă şi tace, aceste popoare au 
dovedit că sunt meştere în această ştiinţă a 
suferinţei care a fost pentru ele o ştiinţă a vieţii. 
Şi, ceea ce este încă şi mai greu, ştiinţa 
supravieţuirii şi a învierii….Mai greu e să-i faci 
pe maghiari să înţeleagă aceste suferinţe, să-i faci 
să înţeleagă că rolul lor de cuceritori şi falşi 
civilizatori s-a sfârşit odată pentru totdeauna, căci 
a ţine piciorul mereu pe grumazul unui neam este 
o plidă de criminalism politic şi de încălcare a 
normelor celor mai elementare ale convieţuirii şi 
bunului simţ.” (p. 209 şi p.p. 219-220)

Generalul francez Berthelot şi războiul de 
întregire al neamului: „Generalul francez 
Berthelot, numit de ostaşii români luptători în 
Primul Război Mondial „Tata Bertălău” sau 
„Burtilon”, a fost unul dintre factorii de decizie 
cei mai importanţi care au hotărât soarta 
războiului şi, în ultimă instanţă, soarta noastră. 
Venit în România ca şef al misiunii militare 
franceze, ca să pună umărul la pregătirea pentru 
front a armatei române, generalul Berthelot a 
sfârşit prin a iubi cu ardoare ţara în care a fost 
trimis, oamenii ei şi idealurile pentru care aceasta 
s-a sacrificat. Acest simţ al jertfei, al curajului şi 
al lipsei de eschivă pe care l-a cunoscut chiar de la 
temelie, respectiv de la ostaşul ţăran, pe care l-a 
preţuit şi înconjurat cu dragostea sa, până la 
suveranul ţării şi la miniştrii săi cei mai aleşi, 
Berthelot l-a respectat într-atât, încât el însuşi s-a 
simţit fiu al ţării renăscute şi al viitorului ei 
european. Pentru români el s-a identificat pe 
deplin cu însăşi ţara sa de origine, devenind 
simbolul Franţei şi al soldatului acestei mândre 
republici apărătoare a libertăţii şi independenţei 
tuturor popoarelor, rămânând în conştiinţa 
românilor ca un prototip al aliatului fidel şi săritor 
la nevoie.” (p. 223)… „La arme români! La arme 
români! Trupe franceze trec astăzi Dunărea penru 
a vă ajuta să vă eliberaţi de jugul sub care 
inamicul credea să vă îngenuncheze. De opt luni 
de zile aţi fost cu toţii în măsură de a judeca 
brutalitatea  inamicului care vă socotea în puterea 

lui. Voi, mai cu deosebire, oameni din Oltenia şi 
Muntenia, care de doi ani de zile aţi suferit 
ocupaţia, aţi putut constata obrăznicia şi barbaria 
duşmanului care se numeşte civilizat. Germanii 
au pustiit câmpiile voastre, au aşezat robia şi 
foametea la vetrele voastre, ferm hotătâţi, ei înşişi 
au spus-o, să nu vă lase decât ochii pentru a 
plânge. Ceasul răzbunării, sau mai bine zis ceasul 
dreptăţii, a sunat; a învins pretutindenea acolo 
unde este zdrobit, duşmanul este pretutindeni pe 
fugă. Clipa a sunat: de a arde zdreanţa de hârtie 
care ne-a fost adusă la Bucureşti. Soldaţi! 
Batalioanele voastre să se unească cu ale noastre. 
Ţărani, sculaţi-vă şi luaţi armele împotriva 
cotropitorului. Acesta este apelul patriei române 
pentru care aţi suferit. Acesta este apelul 
guvernului vostru care a jertfit totul pentru 
„România Mare”. Acesta este apelul strămoşilor, 
a umbrei lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Mircea cel Bătrân. Acesta este strigătul feciorilor 
şi fraţilor voştri căzuţi cu glorie pe câmpul de 
bătălie de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti şi 
pretutundeni unde a fost nevoie de apărarea 
pământului. Iară mâine veţi putea vedea steagul 
englez şi tricolorul francez fâlfâind alături de 
tricolorul vostru, la puternica suflare a victoriei şi 
libertăţii. Sculaţi-vă fraţi români şi aruncaţi-vă 
asupra duşmanului! Berthelot.” (p. 231)

Cu acest emoţionant şi mobilizator apel către 
poprul român al bravului general francez, 
intitulat La arme!, închei redarea unor citate din 
volum, pentru că, aşa cum spuneam, despre 
„Avanposturile” româneşti ale Marii Uniri s-a 
mai scris, inclusiv în paginile revistei noastre, şi 
se cunoaşte mai mult despre apriga şi rodnica lor 
luptă pentru îndeplinirea idealului naţional. 
Totuşi, voi enumera titlurile capitolelor în care 
aceste mari personalităţi ale istoriei şi civilizaţiei 
româneşti sunt prezentate de către autor, lăsând 
plăcerea cititorului de a identifica, prin lectură, 
lucruri mai puţin cunoscute despre viaţa şi 
activitatea acestora:

  
Vasile Lucaciu – luptător pentru Marea Unire;

Octavian Goga, slujitor al ideii naţionale;

Patriarhul Miron Cristea – luptătorul 
naţional;

Vasile Goldiş – doctrinarul Marii Uniri;

Episcopul Clujului Nicolae Ivan;

Ion Nistor – istoric al Marii Uniri;

Alexe Mateevici, poetul limbii române. 
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Scrisori	inedite	
aparținând	lui	dr.	Alexandru	Vaida	Voevod

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	            rin anii 1979-1980 întâmplarea a făcut să 

mă apropii de dr. Alexandru Vaida Voevod, fiul 
marelui om politic al primelor cinci decenii ale 
secolului al XX-lea (născut în 27 februarie 1872 
la Olpert-azi Bobâlna, mort în 19 martie 1950 la 
Sibiu, unde a avut un fel de domiciliu forțat). 
Doctorul Vaida a fost medic pediatru în Brad. din 
anii 1950 până la moarte, fiind cu domiciliu 
forțat. Mi-l amintesc și astăzi, un om înalt și slab, 
cu o figură veșnic zâmbitoare. De fapt, fata 
dumnealui mi-a fost colegă la Liceul „Avram 
Iancu” din Brad, o fată modestă, foarte deșteaptă, 
care suferise în copilărie de poliomelită. 

 Revenind la doctorul Vaida voi mai 
menționa că stătea într-o casă particulară de pe 
strada Horea, pe care o achiziționase din 
veniturile de pe urma exersării profesiunii. Am 
fost de cel puțin patru ori acasă la dânsul și la una 
dintre vizite mi-a oferit scrisorile de față. De fapt 

erau mult mai multe și erau ținute într-o mică 
valiză de carton.
 Scrisorile sunt foarte importante pentru 
că ne ajută să reconstituim atmosfera anilor 
1945-1950, ani negri în istoria României, în care 
regimul comunist, care se instala încetul cu 
încetul şi începuse o represiune sălbatică 
împotriva eli tei  polit ice,  economice și 
intelectuale interbelice. Prima scrisoare datează 
din 19 decembrie 1945 și este expediată din Sibiu 
fiului său Alexandru, care era la Cluj și care 
tocmai terminase medicina:

     „ D r .  A l e x a n d r u  Va i d a  Vo e v o d   
Sibiu, 19 dec<embrie> 1945  
    Iubite Alexandre!
 Spre surprinderea mea veni, astăzi, Zeno 
la mine. Se pregătește, ca bun agricultor, să plece 
la moșie. L-am felicitat că, primind 8 la 
prof<esorul> Moldovan s-a dovedit și de 
excelent higienist și satisfăcând și pe Boșcu, de 
p r i cepu t  în  t r a t amen tu l  s imptomelo r, 
caracteristice epocei de trecere, a semnelor, de la 
infantilism la epoca post-pubertate. El, are 
amabilitatea, să-ți transmită șirele mele. 
 După plecarea ta, luni, nu am mai eșit de 
acasă, decât spre a-l petrece pe Caius și, îndărăt. 
Apoi am ascultat Radio și am cetit până pe la 11. 
Somnul meu, a fost adânc, până la ora 7 
dimineața, după ce în noaptea precedentă fusese 
destul de zbuciumat. Încercat-am să vorbesc cu 
Clujul. După ceasuri de așteptare, am telefonat că 
renunț și m-am culcat. După c<ir>ca ½ oră pe 
când ceteam, a sunat telefonul și, d<omni>șoara 
îmi spuse că, îmi poate da legătura. Am așteptat, 
lângă sobă c<irc>a 20-25 minute, dar, fiind 
numai în cămașe de dormit, făcând încă o 
încercare, am renunțat să mai aștept. 
 Astăzi, marți, am mers mai întâi la Lissai 

și ți-am expedat cele 5-pentru dispoziția ta, la 

Cluj. Vor sosi prin curier, în câteva zile. Apoi, am 

P

57



fost la primarul Spătaru, de i-am mulțumit. A fost 

foarte drăguț și am aflat, în conversaţie că, mama 

lui a fost soră cu mama lui Ștefan Morar, primul 

bărbat al Aniței. Eram, cu ei, în relația familiară – 

mamă-ta și mine – ca frații. Când era să plec, a 

venit d<octo>rul Mihăiescu. La ambii le-am 

mulțumit pentru amicala primire, de care ai avut 

parte la spital. Când veneam de la Lissai, m-a 

oprit o doamnă nostimă, prezentându-se, 

d<oam>na Constantinescu. Era soția căpitanului 

- ori e locotenent - care a șezut în locuința Ilenei. 

Și-a asigurat atribuirea întregei locuințe și, dorea, 

să-și instaleze mobilierul ei, trimițându-ne pe al 

nostru acasă. Firește că, am acceptat, cu cea mai 

mare amabilitate. Ea s-a grăbit și, pe când seara, 

era Zeno aici, ne-a adus mobilele acasă. Reghina 

le-a așezat în pivniță.
 Am mai avut o pățanie, pe drum spre 

acasă. Pe strada Dealului, întâlnind o poplăcană, 

am cumpărat un cocoș, frumos – cu 9 mii - și, spre 

surprinderea Carolinei și a Reghinei, l-am adus 

acasă, netrădând cât am dat pe el. După amiazi, 

Caius, a putut moțăi, ascultând emisia Londrei, 

sosit de vreme.
 Aștept cu dor știri de la tine, pe care văd 

că, nu le voi primi decât prin Georgică. Zeno – a 

sosit alaltăieri - mi-a comunicat, cât de greu a 

urcat Dealul Feleacului și drumul între Săcel și 

Cristian și celelalte greutăți. Vremea o fur eu 

cumva, însă, gândul meu e la tine. Dacă ași ști 

cum ai sosit, ce ai făcut, cum ai fost primit de unii 

și de alții, ce serviciu, în ce localitate ai, cum te 

hrănești, cum te aperi de ger etc. etc. imaginația 

mea ar putea prinde mai concret totul, ce se referă 

la tine. Cred și sper că-ți vei găsi răgazul și simțul 

de datorie ca, să nu cruți nici timpul nici hârtia...
 Nicu mi-a telefonat, astă-seară. Sunt cu 

toții bine. Advocatul i-a cerut 3.800.000 lei, ceea 

ce găsesc și eu exagerat. Să poate, însă, că, a fost 

acordată această sumă. Nicu, să va informa la 

Mircea. Când vei vorbi cu advocatul, fă-te a nu 

ști, dar și față de intimii tăi. În rest, Nicu, a luat 

dispoziții, să se vândă 25 t<one>. Câte nu aș avea 

îndemnul să-ți scriu, dar nu vreau să te supăr și, în 

definitiv, ai tu destulă minte și înțelepciune și fără 

sfaturile mele. La hotărâri importante, știu eu că, 

tot nu vei trece ușuratic peste mine, căci ai și 

nobleța sufletească și omenie.
 Radio Londra, a comunicat astă-seară un 

articol din Times, în care spunea (rezumez): 

Maniu se bucură de cel mai mare prestigiu, încât 

partidul naț<ional> țăr<ănesc> - similar cu acel al 

partidului micilor proprietari din Ungaria - 

urmează ceea ce spune Maniu. E un om absolut 

integru, și, timp de 40 ani niciodată nu a acceptat 

în politică compromisuri. Când Vișinschi a impus 

actualul guvern, Maniu a refuzat să colaboreze. 

Totuși, acest guvern a înfăptuit o reformă agrară 

mai largă decât cea din 1922-23 și a asigurat 

muncitorimei, prin sindicate, o valitidare, Maniu, 

evitând să facă un compromis spre stânga (ceea 

ce nu e adevărat căci Maniu s-a opus numai ca 

sindicatele să fie obligate a fi comuniști, stăruind 

ca fiecare membru să profeseze convingerile sale 

po l i t i ce ,  f i i nd  s ind ica te l e  o rgan iza ț i i 

profesionale), treburile – continuă The Times, nu 

pot fi soluționate în România, decât prin marile 

puteri... Mă tem, să nu fie un preludiu, a unei 

hotărâri, pe care – de tot la început - spre necazul 

unora – nu o țineam de absurdă. Vom mai vedea. 

Să mai așteptăm. În rest, știi ce a zis Talleyrand...
Cu mare dor și drag, iubitorul tău
     Tată
N.B. Zeno îmi spuse că, colegii voștri îl 

condamnă pe Nemeș, pentru că el te-ar fi propus 

ca înlocuitorul său, în cerere. Regula ar fi așa. În 

definitiv, sper, că, ai avut noroc că, alegerea lui, a 

căzut pe tine. Era mai rău dacă altul, din altă 

localitate, ar fi avut inspirația să-și aducă aminte 

de tine. 
     Idem.”

 Doar două remarci aș dori să fac. În primul 

rând, din scrisoare rezultă sentimentele de 

dragoste pe care tatăl le nutrea față de fiul care 

pornea pe cărarea grea a exercitării medicinei. Iar 

în al doilea rând, Alexandru Vaida Voevod era 

rupt deja de viața politică românească, singura lui 

sursă de informare mai veridică fiind Radio 

Londra. Nota bene, el nu știa că România fusese 

vândută de Churchill lui Stalin, care, în curând, își 

va impune ferm voința și va instala și aici un 

regim totalitar comunist.
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Tricolorul	Românesc	–	
„Trei	culori	cunosc	pe	lume,	

ce	le	țin	ca	sfânt	odor”
Ing.	Angela	FAINA

      edem deseori tricolorul fluturând în vânt, 
îl privim cu drag și ne simțim mândri. E mândria 
apartenenței la țară, la neam și la istoria noastră. 
El nu este numai un decor oficial pe clădirile și 
instituțiile publice, pe monumente și catarge. El 
este un simbol național unic, care ne reprezintă 
numai pe noi, românii. Prin el ne vorbesc secolele 
și mileniile de existență a poporului nostru pe 
aceste meleaguri, timpuri dintr-o istorie 
frământată. Drapelul nostru ne reprezintă în lume 
ca popor, ca neam, ne reprezintă prin faptele 
trecutului și prezentului nostru, este o sinteză a 
istoriei noastre și expresia unicității noastre. 
Numai noi, românii, ne putem identifica cu 
steagul nostru, numai sufletul nostru, al 
românilor, se umple de caldă emoție și vibrează la 
vederea sa. El se identifică numai cu noi, cu 
istoria noastră și cu idealurile noastre. Identitatea 
noastră în lume e reprezentată de tricolorul 
românesc, specific numai nouă, românilor. 
Fiecare națiune are steagul său specific. 
Disciplina istoriei care are ca obiect de studiu 
steagurile din diferite epoci şi ţări este 
vexilologia. Termenul derivă din latinescul 
vexillum care semnifică steagul unei cohorte în 
armata romană. 

 Culorile drapelului românesc - roșu, galben 
și albastru - sunt de origine străveche, iar reunirea 
lor pe stindardul național are adânci semnificații 
istorice, exprimând continuitatea noastră 
neîntreruptă pe aceste locuri strămoșești, în care 
ne-au fost îngropați moșii și strămoșii noștri, de 
secole și milenii. Aceste culori ne sunt specifice și 
au străbătut veacurile, fiind transmise cu sfințenie 
din generație în generație, memoria ancestrală a 
poporului a păstrat-o de-a lungul veacurilor ca pe 
„un scump odor”. Roșu, galben și albastru sunt 
cele mai frecvente culori care apar pe toate 
țesăturile populare din toate regiunile României. 
Frumoasele și pitoreștile noastre costume 
populare, adevărate lucrări artistice, oglindesc 
măiestria poporului care a știut să îmbine aceste 
culori creând mândre straie populare. 

 Transilvănenii, muntenii, moldovenii și 
bucovinenii aveau în comun cetatea de piatră a 

Munților Carpați, loc bun de apărare, de refugiu și 
loc de întâlnire la restriște. Munții și pădurile le 
asigurau protecția în timpurile grele, fiind locul 
lor strategic, loc comun de apărare contra 
dușmanilor. Românii, locuitori ai satelor din jurul 
Carpaților, în bazinul transilvan sau dunărean, 
erau mereu confruntați cu violența popoarelor 
venind cu gând mișel de cucerire, năvălitori 
sălbatici sau vecini vicleni și hapsâni, lacomi în a 
se înfrupta din averea altora. Erau mereu supuși 
unor vremuri de restriște, de război, de luptă 
aprigă, pentru apărarea familiei lor, a avutului lor 
și a pământului lor, atât de râvnit de vecini perfizi, 
sau alți năvălitori străini. Aceste evenimente 
nefaste le solicitau mereu vigilența, puterea și 
hotărârea fermă de apărare. Secole la rând, fără 
perioade prea lungi de pace, ei au fost nevoiți să-
și păstreze mereu apte de luptă armele și brațele și 
să-și folosească ascuțimea minții, pentru a fi în 
orice moment pregătiți să-și apere pământul și să 
lupte chiar cu prețul sacrificiului suprem. 
Românii erau mereu în contact unii cu alții. Ei s-
au unit în luptă și s-au sprijinit reciproc pentru 
apărarea creștinătății, în fața islamului. Acest 
sprijin îi întărea în luptă, era un imbold și o 
speranță, știind că unirea forțelor lor le va aduce 
sorți mai mari de izbândă. La timpuri grele, își 
chemau frații de peste munți în ajutor și, tot la 
frații lor găseau adăpost în vremuri de restriște. 
Contactele între români se înmulțeau din ce în ce 
mai mult de-a lungul secolelor, în timpul luptelor 
comune sau ale transhumanței în zilele de pace. 
Comunicând, vorbind într-o limbă comună, 
având aceeași credință, convingerea că fac parte 
din același neam le apărea din ce în ce mai 
evidentă. Secole de-a rândul ei s-au ajutat și au 
coalizat la nevoie sau uneori chiar au imigrat în 
țara vecină, tot românească; din Transilvania în 
Muntenia sau în Moldova și invers. Legăturile 
neîntrerupte se amplifică de-a lungul timpului, 
contribuind la formarea conștiinței de neam, din 
ce în ce mai puternică. Astfel se înrădăcinează 
convingerea că suntem, cu toții, fiii aceleiași 
seminții din care ne-am plămădit din vremuri 
străvechi, cu toții. 

V
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Visau să trăiască, într-o zi, împreună, în 
aceeași mare familie a neamului, sub același 
stindard și domn. Dar vremuri îndelungate soarta 
le-a fost vitregă. Timpurile nu erau încă propice 
pentru realizarea acestui vis. Erau doar dorințe 
arzătoare care-și așteptau realizarea. Aceste 
vremuri aveau să vină, grăbite de dorința 
românilor de a trăi în aceeași patrie mamă și sub 
aceeași flamură, uniți la bine și la rău în vatra 
noastră comună, bazinul carpato – pontic - 
dunărean, leagănul nostru, unde ne-am crescut 
copiii, ne-am înhumat părinții, leagănul limbii, al 
tradițiilor și culturii specifice numai nouă. Ei 
purtau în suflet și conștiință convingerea că 
vorbind aceeași limbă, având aceleași obiceiuri, 
port, tradiții și credință în Dumnezeu, au aceeași 
origine comună. Dar țările lor, aflate sub 
vremelnice influențe, erau totuși separate din 
punct de vedere politic.

 Stindardele sub care luptau românii aveau 
adânci semnificații ce veneau din străbuni, din 
vremuri imemoriale, așa cum era de altfel și 
dăinuirea noastră pe aceste meleaguri. Cea mai 
veche însemnare despre tricolor este faptul că ele 
erau culorile care apăreau pe scuturile dacice. 
Culorile roșu, galben și albastru apar în fresca din 
mormântul regelui get Dromichete, descoperit în 
Bulgaria, în Valea Regilor Traci. Culorile se află 
pe scuturile regale care delimitează fresca și care 
sunt identice cu scutul regal purtat de Decebal 
(așa cum apare în scena de pe Columna lui 
Traian). Pe scutul regal apar: două petale roșii și 
două petale albastre pe fond auriu. Putem fi 
mândri, așadar, că roșu, galben și albastru ne 
însoțesc de peste 2.300 de ani. 

 Steagul dac s-a impus ca stindard al 
majorității legiunilor romane, încă de la 175 e.n., 
triumfând şi în a doua jumătate a secolului al IV-
lea, cu prilejul vizitei la Roma a împăratului 
Flavius Iulius Constantinus, fiul împăratului 
Constantin I (după istoricul Ammien Marcellius). 
Acest fapt este real, spun documentele militare 
rămase. Scrie negru pe alb: stindardul de luptă al 
dacilor purta culorile roşu, galben şi albastru, însă 
nu în aceeaşi proporţie a culorilor (33%), acestea 
fiind dispuse orizontal: roșu în partea superioară, 
galben în mijloc și albastru la bază. Conform 
datelor cuprinse în Notitia Dignitarium, un 
document militar al arhivelor imperiale romane, 
stindardul de luptă al dacilor purta culorile roșu, 
galben și alabastru, aceleași culori de la primele 
legiuni geto-dace cantonate în Bretania și 

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

 O altă dovadă se află în Novella XI, datată la 
14 aprilie 535 de împăratul Justinian (527 – 565), 
cu  p r i l e ju l  f i xă r i i  t e r i t o r i i l o r  supuse 
Arhiepiscopiei Justiniene. Primul teritoriu era cel 
care cuprindea, alături de regiuni din Pannonia 
Secunda, părți din fosta Dacie romană, formată 
din Dacia Cisdanubiană (Dacia Mediteraneea și 
Dacia Ripensis) și Dacia Transdanubiană, aceasta 
din urmă fiind alcătuită din ținuturile vecine cu 
Dunărea, de la gura Tisei până la vărsarea Oltului, 
ale Banatului și Olteniei. Decretul imperial, care 
stabilea și însemnele acestor teritorii, descrie 
astfel stema Daciei Justiniene: „Din partea 
dreaptă, în prima diviziune, scut roșu, în mijlocul 
căruia sunt văzute turnuri, însemnând Dacia de 
dincolo, în a doua diviziune, scut ceresc (de 
culoarea cerului, adică albastru), cu semnele 
tribului burilor, ale cărui două laturi (margini) 
sunt albe, iar mijlocul (câmpul dintre cele două 
scuturi) auriu (galben). În acest simbol heraldic, 
scutul albastru, cu însemnele tribului burilor, 
reprezenta acea parte a Daciei Traiane aflată încă 
sub stăpânirea efectivă a lui Justinian, respectiv 
Banatul și Oltenia de azi, sau fosta Dacie 
Malvensis, locuită de buri, cel mai reprezentativ 
trib al dacilor, precum și o zonă a Transilvaniei, ce 
se întindea de-a lungul drumului comercial care 
ducea spre regiunile aurifere din Munții Apuseni, 
unde săpăturile arheologice au confirmat 
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existența așezărilor romane până în secolul al VI-
lea, adică fosta Dacie Porolissensis. Scutul roșu, 
însemnând Dacia de dincolo, se referă la sudul și 
centrul Moldovei, altă parte a Daciei Traiane pe 
care Imperiul roman de răsărit o considera 
posesiune a sa, cel puțin în principiu, aflată însă 
în afara teritoriului deținut efectiv de către 
romani. Precizarea „Dacia de dincolo” avea în 
vedere tocmai poziția geografică și politică 
deosebită a acestei părți a Daciei. Mijlocul auriu, 
respectiv câmpul galben dintre cele două scuturi 
(roșu și albastru), reprezintă fără îndoială, 
Muntenia de astăzi sau fosta Moesie inferioară. 
Pe stema Daciei Justiniene erau prezente 
însemnelor tuturor provinciilor fostei Dacii 
Traiane, atât a celor de la sudul Carpaților, cât și a 
celor de la nordul lor.

 Afirmaț ia  is tor icului  german J .  F. 
Neigebauer, în cartea sa, din 1851, consacrată 
Transilvaniei, că „tricolorul românesc este o 
moștenire de pe timpul Daciei Traiane” vine să 
confirme vechimea multimilenară a steagului și 
drapelului nostru. Transmise din generație în 
generație, ele dovedesc, împreună cu celelalte 
mărturii de cultură materială, arheologică, 
statornicia românilor în vatra în care s-au 
plămădit ca popor, prin simbioza daco – romană, 
rezistența lor în fața urgiei vremurilor și a 
valurilor succesive ale neamurilor migratoare, 
lupta neîntreruptă pentru afirmarea idealurilor de 
unitate și independență.

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

 Puternic legați de tradițiile și marile virtuți 
ale înaintașilor, dar obligați să trăiască timp 
îndelungat despărțiți în trei principate – 
Moldova, Muntenia și Transilvania, ei au preluat 
culorile drapelului inițial, făcând din fiecare 
culoare câte un stindard pentru fiecare principat, 
expresie a vechimii dăinuirii lor pe pământul 
strămoșesc, pe care nu l-au părăsit niciodată, 
oricât de vitrege ar fi fost vremurile. Reunirea 
acestora, mai apoi, după un timp, pe același 
drapel este, în final, încununarea prin grele și 
necontenite eforturi a realizării unității naționale.

 Adoptarea tricolorului ca drapel național nu 
s-a datorat însă unor situații de conjunctură și nici 
influențelor străine, ci a urmat o veche tradiție cu 

rădăcini adânci în lupta neamului nostru pentru 
unitate și neatârnare.

 Ca dovadă a unității de neam, mereu prezentă 
în conștiința românilor, Mircea cel Bătrân va 
duce lupta împotriva turcilor de multe ori cu 
ajutorul transilvănenilor, la fel cum au procedat și 
alți domni, vlahi sau moldoveni, creând mereu 
alianțe cu vecinii lor de același neam .

 La rândul său, Iancu de Hunedoara, 
principele transilvan, amenințat de turci, cheamă 
sub stindardul său toți românii transilvăneni, 
munteni și moldoveni și reușește să coalizeze, la 
1456, o armată creștină, la care românii participă 
luptând uniți pentru a-și apăra pământurile în fața 
primejdiei otomane. Aceste participări comune la 
luptele ce-i amenințau erau numeroase și bine 
coordonate, finalizându-se de cele mai multe ori 
cu mari victorii.

 Steagul Moldovei, având bourul pe o parte și 
Sf. Gheorghe călare pe un cal alb în luptă cu 
balaurul, pe cealaltă parte, era de culoare roșie. 
Conceput probabil de Bogdan I (1359 – 1365), la 
întemeierea țării, care a preluat culoarea roșie, 
transmisă de tradiție, din vremea Daciei Traiane, 
el a fost păstrat identic de urmașii săi la domnie. 
În timpul lui Ștefan cel Mare (1457 – 1504), 
steagul era din atlas roșu și avea reprezentat, pe o 
față, pe Sf. Gheorghe încoronat de doi îngeri, 
stând în jilț și cu picioarele zdrobind un balaur cu 
trei capete, iar pe cealaltă față era reprodusă 
stema țării (capul de bour).

 Capul de bour, stema Moldovei 
 
 Călători i  poloni ,  în  t recere spre 

Constantinopol, Samuel Twardowski, la 1622 și 
Ioan Gnindski, la 1677, îl menționează ca fiind 
din damasc și din aceeași culoare roșie. Pe un 
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document emis la 1817 de Scarlat Calimahi 
(1812 – 1819) se văd în culori două steaguri roșii. 
În timpul lui Mihail Șuțu (1819 – 1821), pe 
stindardele Moldovei apare Sf. Gheorghe călare, 
pe  fond roșu .  La  fe l ,  s teagul  armate i 
moldovenești sub Mihail Sturdza (1834 – 1849) 
avea bourul în mijloc și în fiecare colț câte un 
pătrat mare roșu, iar cel al lui Alexandru Grigore 
Ghica (1849 – 1856) era în întregime roșu, cu o 
cruce albastră în centru.

 În Muntenia, steagul cel mare al țării pe 
timpul lui Mihail Viteazul (1593 – 1600), înainte 
de unificare, și descris de cavalerul italian Ciro 
Spontone, era din damasc galben – auriu, având 
la centru o acvilă neagră cruciată, simbolul 
Valahiei, stând pe o ramură verde de ienupăr și 
ținând în cioc o cruce patriarhală roșie.

Acvila cruciată, stema Țării Românești

 Același stindard galben – alburiu e menționat 
de două știri de origine poloneză, din 19 și 29 mai 
1600, relative la lupta de la Hotin, dintre Mihai-
Viteazul și Movilă. Documentele vremii ne 
vorbesc despre prețuirea pe care a acordat-o 
ilustrul voievod steagului țării, în care 
neîndoielnic vedea întrupată glia strămoșească, 
pentru apărarea căreia lupta. Nici în momentele 
grele, nici în clipele în care era pusă în cumpănă 
însăși viața sa, Mihai Voievod n-a uitat de steag. 
Este semnificativ faptul că după bătălia de la 
Mirăslău, din septembrie 1600, cu imperialii 
comandați de generalul Basta, în care sorții nu i-
au surâs, Mihai nu s-a retras de pe câmpul de 
luptă până nu i s-a adus steagul țării, pe care, 
strângându-l la piept, l-a luat cu sine. Acest steag 
cu câmpul galben, „era foarte vechi și privit de 
români ca sfânt”, după cum precizează același 
Spontone. Fusese „semnul și marca cea mai 
importantă a Țării Românești” sub Neagoe 
Basarab (1512 – 1521) și Vlad Țepeș (1456 – 
1462) și îl însoțise pe Mircea cel Bătrân (1386 – 
1418) și pe voievozii de dinaintea lui pe 
câmpurile de bătălie fiind cu siguranță o 
moștenire de la Basarab cel Mare (1317 – 1352), 

care-l primise, la rândul său, prin tradiție, din 
vremea Daciei  Traiane și-l  păstrase la 
întemeierea țării, ca simbol al legăturilor cu 
înaintașii.

 Românii ardeleni n-au avut posibilitatea să-
și aleagă singuri culoarea drapelului și n-au fost 
reprezentați printr-un simbol aparte pe steagul și 
stema principatului, nici în evul mediu și nici în 
epoca modernă, datorită asupririi naționale la 
care au fost supuși de stăpânirea maghiară și apoi 
de cea austro – ungară, deși constituiau 
majoritatea populației și erau locuitorii autohtoni 
ai Transilvaniei. Ei au avut, totuși, un simbol 
propriu, culoarea albastru: azur (cer), moștenită 
din vremea Daciei Traiane, pe care, dacă n-au 
putut s-o impună pe însemnele heraldice ale țării, 
datorită politicii ungurilor, au păstrat-o pe 
stemele de familie și au transmis-o astfel, din 
generație în generație, ca expresie a vechimii și 
înfrățirii lor cu glia străbună. În sprijinul celor de 
mai sus, menționăm că în perioada dominației 
maghiare, în timp ce stemele acordate nobililor 
sași și unguri au în majoritatea lor culoarea roșie, 
cele date familiilor de origine română sunt în 
exclusivitate de culoare albastru –azur. 

 În colecția J. Siebmacher, de pildă, unde sunt 
publicate aproape 2500 de steme acordate 
nobililor din Transilvania, apar, pe lângă stemele 
maghiare, săsești și secuiești, peste 500 de steme 
ale familiilor nobile românești, care se prezintă 
sub forma unui scut având ca mobile, într-un 
câmp, întotdeauna azur (albastru), oșteni călări 
sau pedeștri, înarmați cu spade drepte sau curbe, 
luptând împotriva unor turci, precum și felurite 
animale și diverse alte însemne. De altfel, 
culoarea albastră a fost introdusă și pe însemnele 
heraldice ale unor familii boierești din Muntenia 
și Moldova, tocmai pentru a desemna deținerea 
unor posesiuni în Transilvania și, totodată, 
legăturile existente în evul mediu între țările 
române. În stema familiei Văcărescu, de 
exemplu, apare, ca o dovadă a apartenenței 
districtului Făgăraș la Țara Românească, o cetate 
crenelată, având arborat, în dreapta sus, un drapel 
albastru. 

 Cel care a contopit pentru prima dată cele trei 
culori într-un singur drapel a fost Mihai Viteazul, 
primul unificator al țărilor românești, care, 
intrând victorios în cetatea Alba Iulia, a întrunit 
sub sceptrul său, în anul 1600, stăpânirea 
Munteniei, a Transilvaniei și a Moldovei. Se 
poate, deci, afirma că plasarea la un loc, pe 
același drapel, a celor trei culori, roșul românilor 
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moldoveni, galbenul românilor munteni și 
albastrul azur al românilor transilvăneni, 
reprezintă ideea că steagul tricolor este steagul 
celor trei țări române la un loc, țară alcătuită din 
prov inc i i l e  e i ,  Moldova ,  Munten ia  ș i 
Transilvania și reprezintă un singur popor. Privită 
în contextul realităților politice ale vremii, unirea 
țărilor române, realizată prin forța militară și 
iscusința diplomatică a lui Mihai Viteazul, apare 
ca expresia concretă a polarizării în jurul lui a 
întregului popor român, ce avea conștiința 
unității sale. Tocmai existenta conștiinței unității 
de neam explică strategia lui Mihai pentru 
înfăptuirea „PLANULUI DACIC”, care-și 
propunea să reconstituie în formă românească 
vechea unitate politică pe care o reprezentase 
Dacia în antichitate. Ferm hotărât, determinat de 
ideea pe care cu consecvență o urma, el și-a văzut 
visul împlinit putându-se de acum intitula: „Io 
Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al 
Țării Românești și Ardealului și a toată Țara 
Moldovei”. El a făurit drapelul național prin 
contopirea culorilor de pe steagurile celor trei 
principate românești, drapel care, de la el mai 
departe, a devenit simbolul unității noastre 
naționale.

 Această constatare se bazează pe cercetarea 
diplomelor și a stemelor pe care Mihai Viteazul 
le-a acordat, potrivit obiceiurilor vremii, după 
bătălia de la Șelimbăr, din 18/28 octombrie 1599, 
atât vitejilor boieri munteni cât și nobililor 
români sau secui din Transilvania care i s-au 
alăturat. Pe diploma acordată lui Preda Buzescu, 
de pildă, apare un scut militar timbrat de un coif 
închis cu gratii, pe care stă o coroană antică, din 
care apare figura unui leu. De pe coama coifului 
și de sub coroană iese o flamură cu aspect de 
mantie, în trei culori așezate vertical, albastru la 
dreapta (steagul românilor transilvăneni ), galben 
la mijloc (steagul românilor munteni) și roșu la 
stânga (steagul românilor moldoveni). Se cunosc 
până acum peste 20 de diplome eliberate de 
cancelaria lui Mihai-Viteazul din Transilvania, în 
anii 1599 și 1600, cu steme care au tricolorul 
albastru, galben și roșu, iar la unele tricolorul 
apare și pe scuturi. Descoperirea în viitor a unor 
noi diplome și acte emise de marele voievod va 
întări afirmația că drapelul astfel conceput, cu 
culorile roșu, galben și albastru, toate dispuse 
vertical, a fost făurit de Mihai Viteazul care, 
unind cu Țara Românească mai întâi Transilvania 
și apoi Moldova, a refăcut în formă românească 

integritatea vechii Dacii și a reînviat tricolorul 
din epoca romană, conferindu-i valoare de 
simbol al unității noastre naționale. Mihai 
Viteazul a luptat până la sacrificiul suprem pentru 
acest ideal sfânt, înfăptuirea unirii într-un singur 
stat a românilor din cele trei principate. El a 
sfințit drapelul național cu sângele propriu, 
lăsând idealul său spre înfăptuire următoarelor 
generații. 

 Salvat de Mihai Viteazul după înfrângerea de 
la Mirăslău, steagul a fost păstrat cu mare cinste 
și de Radu Șerban (1602 – 1611), ca steag al țării 
în vremea domniei sale. Relatând primirea la 
Târgoviște a contelui Camillo Cavriolo, trimis de 
împăratul Rudolf al II-lea pentru a-i duce lui 
Radu Vodă stindardul imperial, o dată cu 
confirmarea titlului de principe al imperiului, 
Spontoni descrie evenimentele astfel: la marea 
ceremonie care a avut loc atunci la curtea 
domnească, a fost văzut și steagul cel mare al 
țării, din damasc galben – alburiu, socotit sfânt. 
Voievodul a poruncit ca acest sfânt steag al țării 
să fie purtat înainte, în frunte, la defilarea ce a 
urmat. 

 Tricolorul reapare în timpul lui Matei 
Basarab (1632 – 1654), ales domn al Munteniei. 
El s-a manifestat permanent ca un adversar al 
Imperiului otoman, față de care a păstrat o 
atitudine demnă şi ostilă, fiind hotărât la nevoie 
să reziste cu armele. Sultanul a fost nevoit să-l 
mențină în scaun de teama puterii militare a țării, 
precum și a alianței cu Transilvania, aflată la 
rândul ei în relații de bună înțelegere cu Moldova. 
Strategia sa de a întări relațiile politice dintre 
Muntenia și Transilvania au îmbrăcat forma unui 
tratat de alianță, încheiat la 17 iulie 1635, care a 
fost reconfirmat și întărit în mai multe rânduri 
(1637, 1638, 1640 şi 1647). În pofida unor situații 
conflictuale cu Moldova, între cele trei țări 
românești s-a ajuns, totuși, la un sistem de alianță 
comună sub forma înțelegerilor bilaterale dintre 
Transilvania și celelalte două țări române. 

 În acest sens, rezidentul habsburgilor la 
Constantinopol, Rudolf Schmidt, scria în 1643 că 
turcii „se tem de Matei Basarab și-l consideră 
aproape ca pe un al doilea Mihai Vodă Viteazul. 
Cu ajutorul oștirii, mereu gata de acțiune, el a 
înlăturat două încercări ale turcilor (în 1636 și 
1647) de a-l scoate din domnie. Matei Basarab 
afirmase încă din 1632 că „În afară de 
Dumnezeu, de nimeni nu ne vom teme dacă țările 
noastre vor păstra buna înțelegere de până 
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acum!” El se bucura de multă autoritate, 
contemporanii numindu-l „prea luminatul stăpân 
și voievod al acestor țări dacice”. Se cunosc până 
acum două documente de la Matei Basarab Vodă 
care au pecetea legată cu un șnur în culorile 
drapelului național. Sigiliul cel mare rotund al 
Țării Românești, de pildă, confecționat din ceară 
roșie, este atașat hrisovului din 27 noiembrie 
1640 cu un șnur împletit din mătase roșie, 
galbenă și albastră. Tot cu un șnur de mătase 
roșie, galbenă și albastră este atașat sigiliul 
mijlociu al voievodului muntean la hrisovul din 
20 august 1648. Chiar și numai aceste două 
exemple fac pe deplin dovada că și Matei Basarab 
a dat expresie năzuințelor de veacuri ale 
românilor către unitate și neatârnare, sintetizate 
în tricolor, acest simbol transmis pe mai departe 
urmașilor ca expresie a unității neamului 
românesc.

  Se poate, deci, afirma că plasarea la un 
loc, pe același drapel, a celor trei culori, roșul 
românilor moldoveni, galbenul românilor 
munteni și  albastrul azur al  românilor 
transilvăneni, reprezintă ideea că steagul tricolor 
este steagul celor trei țări române la un loc, țară 
alcătuită din provinciile ei, Moldova, Muntenia și 
Transilvania și reprezintă un singur popor. Din 
punct de vedere politico – militar a fost o biruință 
temporară, dar această izbândă a lui Mihai avea 
să devină o pildă în sufletul urmașilor și să prindă 
rădăcini și mai solide în planul conștiinței 
naționale. Cei ce și-au asumat după Mihai 
conducerea țărilor române au căutat să-i urmeze 
ideea și faptele, iar tricolorul românesc făurit de 
el a fost păstrat cu sfințenie secole de-a rândul și 
transmis din generație în generație, întruchipând 
până azi idealul de peste veacuri al unității tuturor 
românilor.

 În perioada de după Mihai -Viteazul, datorită 
relativei stabilități interne, Țara Românească va 
continua să îndeplinească rolul de portdrapel al 
luptei pentru neatârnare și unire a românilor. De 
aici vor porni cele mai multe inițiative, atât pe 
plan politic, cât și spiritual. Prima unire a tuturor 
românilor s-a făcut având Țara Românească 
drept centru de activitate și realizare politică a 
unității naționale. Steagul domnesc al lui Ieremia 
Movilă (1595 – 1606), capturat de Mihai 
Viteazul, în martie 1601, în lupta de la Gorăslău, 
avea fondul roșu cu o bordură de un galben 
deschis, iar la mijloc capul de bour.

 Continuând opera înaintașilor de apărare a 

in te rese lo r  tu tu ror  români lo r,  Șe rban 
Cantacuzino (1674 – 1688) a croit și el planuri de 
eliberare de sub jugul otoman a celor trei țări 
surori și de unire a lor într-un singur stat, sub 
conducerea sa, voind, ca și Matei Basarab, să-l 
imite în această privință pe Mihai Viteazul. După 
ce s-a aliat cu Transilvania și după ce a mijlocit 
înscăunarea lui Constantin Cantemir (1685 – 
1693), Șerban -Vodă a încheiat cu acesta, la 
București, o înțelegere de aderare a Moldovei la 
alianța perpetuă dintre Muntenia și Transilvania. 
Făurirea blocului antiotoman al celor trei țări 
române, pe baza înțelegerilor bilaterale inițiate 
de Șerban Cancatuzino în anii 1685 și 1686, a fost 
prefigurată de introducerea tricolorului pe 
steagul Țării Românești. Cele trei culori ale 
drapelului național, exprimând idealul de unitate 
a românilor de pretutindeni, se pot și astăzi vedea 
pe steagul care l-a însoțit pe Șerban Cantacuzino 
la asediul Vienei. Sub zidurile Vienei s-a realizat 
atunci o acțiune antiotomană românească care 
izvora dintr-un imbold de solidaritate etnică și 
creștinească cu celelalte țări participante. 
Acțiunile lui Șerban Cantacuzino au contribuit 
într-o măsură însemnată la salvarea Vienei. 
Prevăzând sfârșitul dezastruos al expediției, 
Șerban Vodă s-a gândit să lase locuitorilor 
orașului un semn care să le amintească de 
sprijinul prietenesc acordat de el în timpul 
asediului turcesc, acesta fiind, după obiceiul 
românesc al vremii, o troiță, adică o cruce. Odată 
cu această cruce, Șerban Cantacuzino a lăsat pe 
câmpul de luptă de sub zidurile Vienei și un steag, 
care a ajuns mai târziu la Muzeul din Drezda, de 
unde a fost adus în 1937 în țară și expus la Muzeul 
Militar din București. El este de mătase, din trei 
fâșii orizontale cusute între ele cu ață galbenă și 
are o singură față, fiind lipsit de un suport de 
pânză. În mijloc se află Iisus Hristos, asezat pe 
tronul împărătesc, ținând cu o mână Sf. 
Evanghelie deschisă, sprijinită pe genunchi și pe 
care se află o inscripție, iar cu cealaltă 
binecuvântează. În dreapta Mântuitorului, sus, se 
află scris în românește: „Vitejia dreaptă să 
biruească”, iar dedesubt, trei stele cu câte șase 
raze. Deși s-a deteriorat cu vremea, cele trei 
culori ale drapelului românesc se pot și astăzi 
ușor distinge. Câmpul steagului este galben 
auriu, haina cu care este îmbrăcat Iisus Hristos 
este roșu aprins, iar veșmântul de deasupra, 
albastru – azur. Aceleași culori apar și pe detaliile 
steagului. Astfel, nimbul, gulerul, brâul și dunga 
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ce unește umărul cu brâul hainei Mântuitorului 
sunt galbene. Marginile cărții, perna de pe scaun 
și inscripția din dreapta sunt roșii, identice cu 
haina Mântuitorului. Fața, mâinile și picioarele 
lui Isus sunt roșu – Bordeaux, iar jilțul și cele trei 
stele roșu – brun. Steagul trebuie să fi avut, pe 
cealaltă față, o cruce asemănătoare celei de stejar, 
precum și icoana Maicii Domnului și stema Țării 
Românești. Deși n-a ajuns să-și pună în aplicare 
planul său de luptă, deoarece a murit pe 
neașteptate, Șerban Vodă are meritul de a fi trasat 
coordonatele politicii externe ale celor trei țări 
române, deschizând calea pe care o vor urma 
Constantin Brâncoveanu în Muntenia și Dimitrie 
Cantemir în Moldova. 

 Nepot și succesor al lui Șerban Cantacuzino, 
Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) a dus o 
abilă politică. Înțelegând că prin forța armelor nu 
va putea înlătura stăpânirea turcească, Constantin 
Brâncoveanu a căutat să încadreze țara în marile 
alianțe antiotomane, să o apropie de Habsburgi și 
de Rusia, urmărind astfel să restaureze drepturile 
suverane ale Țării Românești. Încercând să 
profite atât de rivalitatea austro – turcă cât și de 
cea ruso – turcă, pentru a putea păstra neatârnarea 
țării, Constantin Brâncoveanu a inițiat sisteme de 
alianță și de negocieri de tratate cu Austria, 
Moldova și Rusia. Este semnificativă, în acest 
context, prezența tricolorului românesc pe stema 
domnului muntean din anul 1695 cu prilejul 
acordării titlului de principe al imperiului de către 
Leopold I. Ea constă dintr-un scut în mijlocul 
căruia se află un călăreț costumat ca un ostaș din 
legiunile romane, ținând în mâna dreaptă o spadă 
în vârful căreia se află un cap de turc. Pieptarul 
călărețului este roșu, coiful, sabia și sandalele 
acestuia, precum și frâul și șaua calului sunt 
galbene, iar fondul scutului este albastru. 
Asocierea celor trei culori ale drapelului național 
pe stema familiei Brâncoveanu subliniază 
dragostea sa de glie și de neam, idealurile care i-
au călăuzit domnia, între care menținerea 
neatârnării și înfăptuirea unității statale 
românești.

 În a doua jumătate a secolului al XVIII – lea, 
tricolorul apare și în Moldova pe stema familiei 
Ghica. Uciderea de către turci, în octombrie 
1777, a lui Grigore III Ghica, aflat la domnie în 
Moldova, a fost de un rar tragism. Atitudinea sa 
protestatară, în mai multe rânduri, împotriva 
anexării Bucovinei de către Imperiul habsburgic, 
cu acordul Înaltei Porți, a fost exprimată simbolic 

prin introducerea pe stema acestei familii a 
„lacrimilor de argint” (element heraldic 
semnificativ atât pentru tragicul sfârșit al 
domnului cât și pentru anexarea Bucovinei), 
precum și introducerea tricolorului, un fapt 
sugestiv în a exprima împotrivirea lui față de 
știrbirea unității teritoriale și a autonomiei țării. 
Stema familiei Ghica cuprinde, în registrul 
superior, 12 lacrimi de argint, dispuse șase cu 
vârful în jos, față de alte șase în poziție inversă, 
iar în registrul inferior, tăiat și despicat, în dreapta 
pe albastru, acvila cruciată de aur (galbenă), iar în 
stânga pe roșu, capul de bour, de asemenea de 
culoare galbenă.

 În veacul al XIX-lea, veacul realizării unor 
importante deziderate ale neamului, drapelul 
tricolor s-a impus evident ca simbol al românilor 
de pretutindeni.

După răscoala țăranilor români ardeleni din 
1784, condusă de Horea, care se gândea și el la 
refacerea vechii Dacii, prin unirea Transilvaniei 
cu celelalte două principate românești, se 
înregistrează, la începutul secolului al XIX – lea, 
în Țara Românească, o altă mare ridicare la luptă, 
sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, pentru 
scuturarea dominației străine și cucerirea 
libertății naționale.

 Caracterul național al Revoluției din 1821 
împotriva otomanilor,  care încălcaseră 
prevederile stabilite prin Capitulații, cât și 
împotriva altor imperii care își întinseseră 
stăpânirea asupra unor însemnate teritorii 
românești, s-a reflectat prin programul ei politic, 
formulat în Proclamațiile de la Padeș și de la 
București. S-a pus în evidență, din nou, idealul 
național, prin includerea tricolorului pe steagul 
ridicat de Tudor. La 1821, stindardul cel mare al 
Revoluției simboliza, prin tricolor, ideea de 
unitate și independență a „tot norodul românesc”, 
fiind, în acest sens, un mesaj pentru viitor, mesaj 
ce venea, precum se știe, din veacurile trecute și 
care va dobândi noi dimensiuni și semnificații în 
deceniile următoare. Este de remarcat că, pentru 
prima dată, celor trei culori li se atribuie o 
semnificație: Libertate (albastrul cerului), 
Dreptate (galbenul ogoarelor), Frăție (roșul 
sângelui).

 Flamura steagului este alcătuită din două 
bucăți de mătase, una albă și cealaltă albastră, 
suprapuse și cusute pe margini. Numai partea de 
culoare albă are însemne heraldice, ea 
constituind fața steagului, pe când cea albastră 
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era nepictată și reprezenta spatele acestuia. În 
mijlocul câmpului alb al feței steagului, la partea 
superioară, este zugrăvită Sfânta Treime. În 
dreapta Mântuitorului se află Sf. Mucenic Teodor 
Tiron, patronul lui Tudor Vladimirescu, iar în 
stânga Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de 
biruință. Sub Sfânta troiță, în mijlocul unei 
ghirlande din frunze de laur se află acvila cruciată 
cu zborul jos, stema Țării Românești. Un astfel de 
steag, care avea şi un însemn grafic care îi 
reprezenta pe arhanghelii Mihail şi Gavril, a 
aparţinut lui Tudor Vladimirescu, conducătorul 
Revoluţiei de la 1821. Steagul a fost ascuns în 
timpul revoluţiei pentru a nu fi capturat, iar după 
ce revolta a fost înăbuşită, căpitanii lui Tudor 
Vladimirescu au hotărât arderea lui, şi totuşi, 
după 60 de ani drapelul a fost găsit, recondiţionat 
şi depus, în urma unei ceremonii speciale, la Casa 
Armatei din Bucureşti. Cele trei culori ale 
drapelului naţional sunt incluse subtil, dar perfect 
vizibil, în cromatica veșmintelor purtate de 
personajele cu valoare simbolică de pe steag, în 
ordinea și gruparea lor de astăzi, așa cum este 
corect, roșu la margine, pe mantia lungă a Sf. 
Gheorghe, galben la mijloc pe fustanela lui 
Dumnezeu Tatăl și albastru la hampă, pe 
fustanela Mântuitorului. Tricolorul de pe flamură 
îl regăsim și pe ciucurii cu care era împodobit 
stindardul. Trei la număr, împletiți din fire de 
mătase de culoare roșu, galben și albastru, ei erau 
dublu etajați și aveau câte o mică sferă de argint 
masiv la capete. Fiind detașabili și, deci, 
independenți de steag, cei 46 de ciucuri au fost 
executați fără nici o discreție în culorile naționale 
a căror îmbinare este cum nu se poate mai 
expresivă, tricolorul apărând aici în toată măreția 
și splendoarea lui.

 Tricolorul a fost adoptat în Țara Românească 
pentru prima dată la 14 octombrie 1834, ca drapel 
de luptă al oștirilor armatei muntene, de către 
Alexandru Dimitrie Ghica (1834 – 1842), având 
cele trei culori: roşu, galben şi albastru şi un 
vultur la mijloc. Așadar, drapelele cu care au fost 
înzestrate unitățile militare muntene în toamna 
anului 1834, primele din istoria armatei 
românești moderne, erau tricolore, având benzile 
dispuse orizontal, „roșu deasupra, galben la 
mijloc și albastru jos”. În mijlocul câmpului 
pânzei, pe un scut alb, se afla o acvilă, încoronată 
princiar și cruciată cu aur. În porunca dată oștirii, 
cu prilejul înmânării lor solemne, domnitorul 
arăta, între altele, că: „steagurile acestei de 

Dumnezeu păzite țări, din vechime au fost fala 
oștirilor sale și semnele slavei lor”. Tot în 1834, 
Alexandru Ghica Vodă, domnitorul Ţării 
Româneşti, a obţinut de la otomani învoirea „de a 
pune steag românesc corăbiilor negustoreşti”; se 
prevedea „steag cu fața galbenă și roșie, având pe 
dânsul stele și la mijloc pasărea albastră cu cap”, 
iar pentru armată, „steag cu fața roșie, albastră și 
galbenă, având și acesta stele și pasărea cu cap în 
mijloc.” Miliția românească, disciplinată și 
organizată pe baza unor reguli clare, primește 
steagurile sale, lăsând a se înțelege că tricolorul 
reprezintă demnitatea neamului românesc, el 
fiind expresia ființei sale naționale, simbolul 
sacru către care se îndreaptă aspirațiile tuturor 
românilor adunați în jurul lui.

 Mai apoi, la 1848, în timp ce „Europa 
fierbea”, în timp ce toate popoarele își cereau 
drepturile politice și sociale, se aprindea și în 
Țara Românească marea revoltă. În toiul 
revoluției, tricolorul a devenit însemnul național, 
principalul element constitutiv al drapelului de 
stat. Guvernul revoluționar, prin decretul nr. 1, 
din 14 iunie 1848, a hotărât ca drapelul țării să 
aibă „trei culori: albastru, galben și roșu”, iar pe 
pânză să fie înscrise cuvintele „Dreptate, Frăție”. 
Decretul guvernamental nr. 252, din 13 iulie 
1848, preciza că: „stindardele vor fi tricolore; 
albastru închis, galben deschis și roșu carmin”. 
Ele vor fi dispuse vertical și vor fi aranjate în 
ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, 
apoi galben și apoi roșu fâlfâind”. Pe parcursul 
desfăşurării revoluţiei, tricolorul a fost intens 
folosit sub diverse forme: drapele, eşarfe, 
cocarde, penaj plasat la pălării. 

 După o istorie zbuciumată, pe 26 iunie 1848, 
ia naștere oficial, Drapelul Naţional, fiind 
decretat de Guvernul revoluționar provizoriu din 
Țara Românească .

Mai jos, drapelul cu inscripția „Dreptate, 
Frăție”

 Ecoul puternic al revoluției din Tara 
românească aduce suflu proaspăt de revoltă și în 
Transilvania. La marea adunare de la Blaj din 
3/15 mai 1848, deasupra mulțimii se va înălța și 
aici, demnă și impunătoare, „flamura cea mare 
tricoloră a națiunii române”, pe care erau 
însemnate cuvintele: „Virtus Romana Rediviva” 
adică „Virtutea romană reînviată”. Era un steag 
mare, confecționat cu o săptămână mai devreme 
și declarat drept drapel național de Conferința de 
la Sibiu din 26 aprilie/8 mai 1848, dovedindu-se 
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prin aceasta că și românii doreau să fie o națiune 
cu aceleași drepturi la viață proprie ca și celelalte 
națiuni ale principatului. El era expresia 
idealului de independență nutrit cu ardoare de cei 
reuniți pe câmpia Blajului, numită de atunci 
Câmpia Libertății și, în același timp, simbolul 
unității naționale. Un astfel de steag, reprezentat 
în coduri heraldice, sub formă de trei benzi 
orizontale, egale, având culorile așezate 
orizontal, în ordinea albastru, galben, roșu, a 
servit și lui Avram Iancu, „Craiul Moților” și 
general al legiunii „Auraria Gemina”, ca steag al 
oștirii sale de lăncieri moți în lupta directă cu 
honvezii unguri. Pe Câmpia Libertății au venit să 
asiste la acest mare eveniment și reprezentanți 
străini. Înțelegând mesajul norodului și al 
conducătorilor săi și impresionat de entuziasmul 
și emoția cu care mulțimea de pe întinsul 
Câmpiei Libertății s-a strâns sub faldurile 
steagului național, cărturarul Sas Stephan 
Ludwig Roth, aflat de față la acea grandioasă 
manifestare, afirma că: „deși drapelul național 
nu a fost ridicat atât de sus ca să fie văzut de la 
Dunăre, totuși, cunoscând comunitatea spirituală 
unită a românilor, cred că fluturarea acestor 
culori aici, în acest loc, trebuie să fi produs bătăi 
de inimă la București și Iași”. El considera 
drapelul înălţat la Blaj ca fiind „flamura cea mare 
tricoloră a naţiunii române”, legată indisolubil de 
„comunitatea spirituală unitară”. 

 Între steagurile arborate la Blaj, în neuitata și 
măreața zi de 3/15 mai 1848 şi cele realizate de 

revoluţionarii din Ţara Românească există o 
legătură, o afinitate evidentă, care a fost sesizată 
de contemporani. Culorile și stemele aveau 
semnificații străvechi, exprimând specificul 
fiecărei țărișoare românești. 

 În cartea istoricului german J. F. Neigebaur, 
consacrată Transilvaniei și publicată la Brașov în 
1851, se face mențiunea că: „cele trei culori ale 
drapelului românesc sunt o moștenire de pe 
timpul Daciei Traiane ” 

 Este semnificativă, în acest sens, precizarea 
făcută în zilele revoluției de la 1848 de ministrul 
de externe al Țării Românești, într-o notă 
adresată turcului Emin Pașa: „Culorile eșarfului 
ce purtăm noi nu sunt de datină modernă. Noi le-
am avut încă de mai înainte pe steagurile 
noastre”. Argumentând caracterul autohton al 
drapelului tricolor, revoluţionarii paşoptişti 
arătau Porţii Otomane că „acesta nu este o 
ameninţare pentru viitor”, ci „intenţia legală, 
manifestată cu voce tare, de către ţară – de 
reconstituire a trecutului pe bazele vechi”.

 Tricolorul a fost reintrodus de Barbu Știrbei 
(1849-1856) pe drapelele armatei muntene, iar la 
mai puțin de un deceniu de la revoluția 
pașoptistă, în anul 1857, Divanurile Ad-hoc din 
Moldova și Muntenia exprimau voința unirii 
românilor din cele două principate într-un singur 
stat, fapt devenit realitate la 24 Ianuarie 1859.

 Era firesc ca tricolorul, simbolul peste timp 
al unității românești, să însuflețească lupta 
pentru făurirea statului național român modern, 
astfel că tricolorul va reapare și în Moldova în 
perioada luptei pentru unire.

 B a r o n u l  Ta l l e y r a n d  d e  P e r i g o r d , 
președintele Comisiei europene de supraveghere 
a constituirii Divanurilor Ad-hoc, scria, în 1857, 
contelui Walewski, ministrul de externe al 
Franței, că în drumul său spre Iași a fost 
întâmpinat la Bacău de peste trei mii de oameni 
purtând pieptare cu tricolorul național al unirii, 
iar la intrarea în capitala Moldovei a fost primit 
de populația orașului care avea în frunte pe 
mitropolit, pe episcopi și nouăzeci de preoți, toți 
îmbrăcați în haine negre și având brâie și cocarde 
tricolore.

 Înfăptuirea unirii Munteniei cu Moldova, la 
24 Ianuarie 1859, a reprezentat actul de voință al 
întregii națiuni române și încununarea luptelor 
purtate de atâtea generații de înaintași. În același 
timp, era o viitoare temelie pentru cucerirea 
independenței și desăvârșirea statului național 
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unitar, prin unirea cu România a celorlalte 
provincii aflate sub dominație străină. Acest 
deziderat trebuia întărit și înfăptuit printr-o serie 
de reforme ample, democratice și radicale. I-a 
revenit lui Alexandru Ion Cuza misiunea istorică 
de a da viață cerințelor legate de consolidarea 
statului național român, modern. Domnul Unirii 
a inițiat un vast program de măsuri care a 
modificat structural aspectul societății 
românești. Între acestea s-a înscris, la loc de 
cinste, reintroducerea oficială a tricolorului ca 
drapel național al Principatelor Unite.

 Adoptarea tricolorului căpăta în noile 
condiții sensuri mai adânci, care aveau să fie 
exprimate de însuși domnitorul Cuza, la 1 
septembrie 1863, în discursul ținut cu ocazia 
înmânării noilor drapele unităților militare: 
„Steagul e România, acest pământ binecuvântat 
al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și 
îmbelșugat cu sudoarea muncitorului. El este 
familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut 
părinții noștri și unde se vor naște copiii voștri. 
Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul 
țării, întreaga istorie a României!” Noul steag, ce 
reprezenta de-acum cele două țări române 
reunite, era conceput astfel: pe orizontală, jos, o 
bandă albastră, la mijloc una galbenă, iar sus una 
roșie. În centrul celor trei culori, era gravată 
stema unită – acvila cruciată şi capul de bour, 
compoziţie menită a atesta noul statut politic al 
ţărilor române. Cele două steme reunite pe 
acelaşi steag erau înconjurate de o eşarfă în 
semicerc, ce avea înscrisă deviza „HONOR ET 
PATRIA”. Pe steag era ţesută şi iniţiala 
domnitorului, iar dedesubt înscrise cuvintele 
pline de semnificație: „Unirea Principatelor. 
Fericirea Românilor”.

 Referindu-se la originea și semnificația 
drapelului de stat, Mihail Kogălniceanu preciza 
în ședința parlamentului din 26 martie 1867 că: 
„Drapelul tricolor, cum este astăzi, nu este 
drapelul Unirii Principatelor. El este acel ceva 
sfânt și mai înalt! El este însuși drapelul 
reprezentativ al seminției noastre”. Nu mai 
încape nici o îndoială că la acest adevăr se gândea 
Mihail Kogălniceanu când spunea, în 1867, că 
tricolorul românesc înseamnă „neamul nostru, 
din toate țările locuite de români”. „Pe-al nostru 
steag e scris Unire, unire-n suflet și-n simțiri…” .

 Rezultă de aici că Mihail Kogălniceanu și 
generația sa primiseră tricolorul prin tradiție de 
la străbuni și o dată cu el și explicația 
însemnătății pe care o reprezintă pentru toți 

românii. Este, deci, fără îndoială, că în perioada 
modernă s-a păstrat o tradiție veche, din bătrâni, 
a tricolorului.

 După urcarea pe tron a principelui Carol de 
Hohenzollern, conform prevederilor Constituției 
din 1866, articolul 124, și prin legile pentru 
fixarea armeriilor României din 1867 și 1872, s-a 
stabilit că pe tricolor se plasează o nouă 
compoziţie heraldică, cuprinzând simbolurile 
tradiţionale româneşti (acvila cruciată, capul de 
bour, însemnul Olteniei şi al ţinuturilor mării, doi 
lei, suporţii scutului– evocare plastică a unirii 
înfăptuite de Mihai Viteazul în 1600), precum şi 
blazonul familiei domnitoare (scut cu patru 
sferturi, cuprinzând argint în cartierele 1 şi 4 şi 
negru în cartierele 2 şi 3) şi deviza acesteia 
„NIHIL SINE DEO”. Aceasta a fost înfăţişarea 
steagurilor sub ale căror falduri au luptat ostaşii 
români în campaniile din 1877-1878 .Tricolorul 
astfel instituit avea să triumfe la 9 Mai 1877, 
când Parlamentul României, într-un glas cu 
întreaga națiune, a proclamat independența 
noastră de stat, cea care a fost gândul ce domina 
cugetele și simțământul ce încălzea inimile. Un 
întreg popor a acționat ca un singur om, însuflețit 
de o unică hotărâre, să-și cucerească neatârnarea. 
Statul român și-a cucerit independența deplină 
prin sângele ostașilor săi, alături de care s-au 
jertfit și frații lor români din teritoriile aflate sub 
stăpânire străină, transilvănenii, veniți să lupte 
sub stindardul tricolor al țării în care vedeau 
viitoarea lor patrie.

 Reunirea culorilor celor trei țări române 
exprimă unitatea de neam, de aceeași origine, 
limbă şi credință, neam care s-a plămădit din 
aceeași viță străbună. Regăsirea culorilor celor 
trei țări române în același steag, drapelul tricolor, 
are vechi semnificații istorice, hrănite de idealul 
comun, un vis măreț de întregire a neamului, vis 
nutrit cu ardoare de neamul românesc de-a 
lungul întregii sale existențe și care va fi împlinit 
în curând.

 Cucerirea independenței de stat a României 
a dat un puternic imbold mișcării de eliberare 
națională a românilor din Transilvania, 
constituind o premiză importantă a desăvârșirii 
unificării național-statale, ce se va înfăptui la 1 
Decembrie 1918. În războiul de întregire a 
neamului, drapelul îmbărbăta oștirea, îi dădea 
elan, chiar și în dificilele momente ale luptelor 
sângeroase de la Mărășești, Oituz și Jiu, de la 
Turtucaia sau Mărăști. Jerfa lor, a bravilor noștri 
ostași, ne-au adus mântuirea neamului. Datorită 

68



lor, noi, românii, am putut striga sus și tare, lumii 
întregi, că prin jertfa lor, plătim ceea ce am dorit 
și  ni se cuvenea de veacuri:  UNIREA 
Transilvaniei cu țara mamă. La 1 Decembrie 
1918, Poporul-Împărat decidea ferm. hotărât, 
făurirea României Mari. Un întreg popor a 
acționat însuflețit de o unică hotărâre, cea a 
Unirii. În acea memorabilă zi, 1 Decembrie 1918, 
seminția lui Decebal și Traian și-a dat întâlnire 
între zidurile cetății milenare Alba Iulia, care, 
datorită mulțimii venite să proclame unirea, 
devenise neîncăpătoare. Îndreptându-se din toate 
părțile și de pe toate văile Transilvaniei spre 
cetatea Albei, pe jos sau călări, cu trenurile și 
căruțele, asemenea fluviului care își adună apele 
din vărsarea râurilor într-o singură matcă, miile și 
zecile de mii de români, îmbrăcați cu cele mai 
frumoase straie naționale, purtau steaguri 
tricolore confecționate din pânză de casă. Au 
venit cu toții să asiste la cel mai însemnat moment 
al istoriei noastre, proclamarea Marii Uniri. În 
acest moment solemn, „Spiritele strămoșilor erau 
prezente și ele, venite din ceruri, să ciocnească cu 
cei prezenți cupa victoriei: erau acolo, parcă 
aievea, coborâți de pe columnă, urmașii lui 
Decebal, din hrisoave, peceți și steme, plăieșii lui 
Ștefan, moșnenii din zilele glorioase ale lui Mihai 
Viteazul, moții lui Horea și ai lui Iancu, asistând 
la entuziasmul comun, îndemnându-i pe românii 
din cele patru unghiuri să se unească spre a putea 
birui în lupta lor dreaptă”. Ei știau prea bine, de 
secole, luptând împreună, că „Unirea face 
puterea”. Participau, parcă, de la vlădică până la 
opincă, toți înaintașii: pandurii lui Tudor, 
luptătorii pașoptiști, făuritorii Unirii de la 1859 și 
dorobanții de la 1877. Un popor întreg dorea 
fierbinte unirea și era ferm hotărât s-o 
înfăptuiască. Tricolorul românesc a fost arborat 
cu mândrie în prezența a 100.000 de bărbați, 
femei, bătrâni și tineri într-o atmosferă 
înălțătoare. Au venit, de asemenea, și cei de alte 
naționalități, sașii și secuii, pe care soarta îi 
așezase în Transilvania, animați de dorința de a 
clădi împreună un viitor mai bun pentru toți fiii 
acestui pământ, un viitor de prosperitate, 
întemeiat pe dreptate, respect și colaborare 
reciprocă, nu în felul în care au trăit până atunci, 
oprimați, fără drepturi politice și sociale. Sașii și 
secuii au spus DA dorinței de a trăi într-o 
Românie ce le oferea cu mult mai mult decât li s-a 
oferit în fosta Austro – Ungarie; drepturi 
democratice de nivel european și deplină 

egalitate între naționalitățile conlocuitoare.
 Românii au aflat cu entuziasm, prin glasul 

autorizat al aleșilor, că visul lor milenar s-a 
împlinit! Sub faldurile tricolorului ce strălucea 
mândru în lumina blândă a iernii, au aclamat o zi 
întreagă UNIREA! ... mărețul ideal împlinit: 
unirea pentru toate veacurile a Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 
România. Cântau cu toții intr-un singur glas, 
„Deșteaptăte române!” și „Pe-al nostru steag e 
scris Unire”! 

  Românii au trăit cu mare entuziasm acest 
moment astral de vis împlinit, clipe de înălțare și 
exaltare! Epopeea Unirii! 

 Proclamarea libertății naționale a fost 
supremul nostru testament de-a lungul 
timpurilor, un testament al tuturor generațiilor 
bimilenarei noastre istorii. Unirea cea Mare le-a 
adus românilor dreptul de a trăi liberi și demni pe 
străvechiul lor pământ și dreptul de a așeza 
temelii trainice viitorului nostru comun. 

 Un vis de veacuri biruise! Era o mare 
izbândă! Așteptată și pregătită de eforturile 
multor generații, sosirea acestei mărețe clipe era 
încununarea firească a unui vis devenit realitate! 
Roata istoriei a fost definitiv învârtită în această 
clipă a dreptății, prin voința neclintită și puterea 
poporului, spre viitorul demn al neamului 
românesc. Noul drapel a reprezentat unul din 
mijloacele prin care ardelenii şi-au exprimat 
independenţa faţă de Ungaria, hotărârea lor – pe 
temeiul dreptului ca fiecare naţiune să dispună 
liber de soarta sa – de a se afla „printre naţiunile 
libere”, dorinţa lor nestrămutată de a se uni cu 
fraţii de peste Carpaţi. Procesul de preluare a 
puterii în propriile mâini, constituirea organelor 
proprii de administraţie românească, a consiliilor 
naţionale şi a gărzilor naţionale româneşti, au 
fost, de asemenea, marcate de adoptarea 
tricolorului. Făurirea ROMÂNIEI MARI, a 
statului național unit la 1 Decembrie 1918, a avut 
o înrâurire profundă asupra întregii evoluții a 
societății românești și a creat condiții noi pentru 
dezvoltarea economică, politică și socială a 
României, pentru apărarea independenței și 
suveranității patriei, pentru întărirea unității 
naționale. Tricolorul devenea astfel steagul 
naţional al tuturor românilor. Culorilor li se 
atribuia o semnificaţie mai bogată, mai 
complexă. Ele erau împărţite egal pentru a 
reprezenta principiul egalităţii, iar orientarea în 
sus semnifica verticalitatea noastră ca națiune, ca 
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gândire și acțiune.
Conform ştiinţei heraldice, semnificaţia 

celor trei culori este următoarea:
 - Albastrul (sau azur) semnifică libertatea, 

seninul cerului, al cugetului şi gândirii neamului 
românesc, credinţa şi puterea cu care suntem 
legaţi de pământul patriei. El simbolizează 
blândețea, frumusețea, loialitatea și noblețea .

 - Galbenul (sau aur) este simbolul forţei, 
bogăţiei, virtuţii, dar și bogăția ogoarelor, 
grandoarea ţării, prestigiul şi virtutea.

 - Roşul semnifică sângele înaintaşilor noştri 
vărsat pe pământul românesc de-a lungul 
veacurilor și frăția noastră de sânge. El îndeamnă 
ca dragostea faţă de neam şi de ţară să fie la fel de 
aprinsă ca focul roşului din steag. El este 
simbolul măririi, bravurii, îndrăznelii şi 
generozităţii.

 Mai jos, drapelul României în cel de-al 
doilea război mondial cu monograma regelui 
Mihai I .

 

 După 1948, steagul tricolor a fost 
modificat prin plasarea în centrul drapelului 
tricolor, pe verticală, a unei noi steme ce 
simboliza o nouă formă statală, respectiv de 
republică populară şi, după 1965, republică 
socialistă. După 1989, acest drapel este același, 
tricolor pe verticală, dar fără stema socialistă.

 Decretul-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a 
consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării 
Naţionale, prevedea la articolul 1, între altele, 

faptul că „drapelul ţării este tricolorul tradiţional 
al României, având culorile aşezate vertical, în 
următoarea ordine, pornind de la lance: albastru, 
galben, roşu.” Însemnătatea deosebită a 
drapelului în viaţa societăţii româneşti a 
determinat reglementarea arborării sale prin 
legea nr. 75 din 1994. Drapelul României are 
formă dreptunghiulară. Lăţimea drapelului este 
egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar 
dimensiunile fâşiilor culorilor sunt egale.

 Steagul constituie, alături de stemă, 
sigiliu şi imn, un însemn naţional prin care este 
reprezentată individualitatea şi suveranitatea 
unui popor. Pentru un stat, steagul este simbolul 
fiinţei sale istorice şi politice, al situaţiei pe care 
şi-a dobândit-o în mijlocul celorlalte state şi al 
prestigiului de care se bucură, fiind simbolul 
măririi naţionale. Pentru o armată, steagul este 
simbolul victoriei, simbolul către care se 
îndreaptă aspiraţiile tuturor acelora care luptă 
sub faldurile lui. Simbol naţional, drapelul care i-
a însufleţit pe români în momente grele de luptă, 
dar şi de bucurie, este sărbătorit în fiecare an în 26 
iunie. Data a fost aleasă în amintirea zilei când, în 
timpul Revoluţiei de la 1848, tricolorul roşu-
galben-albastru a fost adoptat ca simbol al 
naţiunii române. Guvernul este singurul 
organism oficial care stabilește când drapelul 
României se arborează în bernă în zilele de doliu 
național. Drapelul României poate fi arborat 
oricând, fără constrângeri, de persoane fizice la 
domiciliul sau reşedinţa lor, sau de persoane 
juridice la sediile acestora.

 De Ziua Drapelului Naţional, zi de 
sărbătoare, adoptată prin legea nr. 96 din 20 mai 
1998, autorităţile publice şi celelalte instituţii ale 
statului sunt obligate să organizeze programe şi 
manifestări cultural-educative, cu caracter 
evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei 
româneşti şi ceremonii militare specifice în 
cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale 
şi ale Ministerului de Interne. 

 V I VAT,  C R E S C AT,  F L O R E AT, 
R O M A N I A  M A G N A !  T R Ă I A S C Ă 
TRICOLORUL!
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100	de	ani	de	la	înființarea	
Liceului	Mihail	Eminescu	din	Satu	Mare

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

   cest articol conţine câteva informaţii 
despre înfiinţarea Liceului Mihail Eminescu, 
actualul Colegiu Naţional Mihai Eminescu, 
precum şi despre primul an şcolar, 1919-1920. În 
acest an, 2019, sărbătorim 100 de ani de când 
suntem EMINESCIENI.

Facem observaţia că învăţământul 
elementar catolic început de iezuiţi în anul 1634 a 
funcţionat într-o clădire aflată pe terenul pe care 
se află acum Colegiul Naţional Mihai Eminescu 

[ ]din Satu Mare.  Proiectul clădirii colegiului a 1

fost realizat de arhitectul austriac Kotál Henrik în 
anul 1910, iar clădirea a fost terminată în anul 
1912. În perioada 1912-1919, în actuala clădire a 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Satu 
Mare, a funcţionat Gimnaziul Catolic Regesc.

În România Mare, prin hotărârea 
„Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului 
şi ţinuturilor româneşti din Ungaria” din 12 
august 1919, au fost numiţi directori în 26 de licee 
româneşti de stat. La poziţia 17 scrie „Liceul 
«Mihail Eminescu», Sătmar, Dr. Vasile Lohan, 

[ ]fost profesor la liceul din Seghedin. ”2

Dr. Vasile Lohan a fost 
profesor de limba latină 
între anii 1919-1920. Este 
născut în Negreşti-Oaş, la 
25 decembrie 1876. În 
toamna anului 1896 s-a 
înscris la Facultatea de 
Teologie din Budapesta, pe 
care a absolvit-o în 1900. În 
toamna acelui an a început 

cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din 
acelaşi oraş, obţinând licenţa în 1902. La 7 iunie 
1907 obţine titlul de doctor în Filosofie, la 
Universitatea din Budapesta. A fost primul 
director român al Liceului Mihail Eminescu din 
Satu Mare. A rămas la conducerea liceului până la 
16 mai 1920.  El  deţinea ş i  funcţia de 
vicepreşedinte al Casinei Române, militând 

[ ]pentru dezvoltarea culturii în aceste ţinuturi .3

Liceul nostru este cel mai vechi din 
România care poartă numele lui Mihai Eminescu. 

Încă de la înfiinţarea acestuia, Mihai Eminescu a 
fost considerat „patronul spiritual” al liceului.

Datorită deznaţionalizării populaţiei 
române din această zonă, elevii acestui liceu nu 
stăpâneau limba română. Pe de altă parte, 
numărul profesorilor era insuficient. Din acest 
motiv, au fost aduşi şi din alte zone profesori şi 
elevi români. De exemplu, profesorul de 

[ ]matematică Theodor Vladimirescu  de la Liceul 4

Alexandru Lahovary din Râmnicu-Vâlcea şi 
[ ]profesorul de chimie Theodor Neş  de la Liceul 5

Emanoil Gojdu din Oradea, precum şi „49 elevi 
[ ]din Vechiul Regat, cl. V-VIII” , bursieri ai 6

Ministerului de Instrucţie Publică.
Din primul anuar al Liceului Mihail 

Eminescu din Satu Mare, publicat de Francisc 
Groza - „director interimal”, redăm integral 
„Istoricul anului şcolar” scris de către acesta: 
„Nemuritorul poet Mihail Eminescu, patronul 
liceului nostru, cu spiritul său profetic, prevedea 
timpurile acele, pline de măreţie şi glorie, când 
dela Nistru pân'la Tisa, fiii aceleiaş mame, 
doborînd «neagra străinătate», jugul greu al 
robiei de veacuri, se vor putea îmbrăţişa iarăş, 
unindu-se pentru totdeauna. Realizarea acestui 
vis sublim, dorit de atâtea generaţii, a fost 
înfăptuită de răsboiul mondial, care a pus la grea 
încercare puterea de viaţă a popoarelor. Am adus 
fără şovăire toate jertfele, în nădejdea unui viitor 
mai fericit. Zadarnică a fost sforţarea duşmanilor, 
zadarnic ne-au săpat mormântul, în care era să ne 
îngroape de vii, prin pacea umilitoare dela 
Bucureşti; planul diabolic de cotropire nu le-a 
reuşit, căci după un scurt timp, cu atât mai falnic 
s'a înălţat acest popor, cu cât îi doriseră duşmanii 
îngenuncherea. El a reînviat ca pasărea Phoenix 
din însăş cenuşa sa, ca zâna mării din undele 
acesteia.... Vrednicii urmaşi ai Marelui Ştefan, 
trecând Carpaţii ca nişte şoimi, în sbor uşor, au 
devenit stăpâni peste toate plaiurile moştenite din 
străbuni. Abia trecu un an, decând a sunat ceasul 
mântuirii şi pentru acest colţ îndepărtat, unde 
străinătatea se simţea mai tare ca'n orice altă 
parte. Munca grea de regenerare s'a şi început, iar 
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liceul «M. Eminescu», de pe malul Someşului 
bătrân, solia unor vremi mai fericite, se înalţă ca 
sentinelă veşnic neadormită, revărsând raze dulci 
de lumină, în acest ţinut de graniţă şi spre răsărit, 
până la culmile bătrânilor Carpaţi. Cu toatecă 
suntem numai la începutul muncii noastre, 
generaţia nouă, ce se ridică, ne este cea mai bună 
chezăşie pentru viitor. Cu aceiaş însufleţire vom 
lucra şi de acum înainte, cu toate puterile noastre, 
pentru cauza cea mare: binele şi prosperarea 
neamului nostru.

Liceul a fost preluat de către statul român, 
prin reprezentanţii săi: Dr. Alexandru Pteancu, 
director regional al regiunei Oradea-Mare; Dr. 
Alexandru Racoţi, prefectul judeţului Satu-Mare 
şi Dr. Vasile Lohan, primul director al liceului 
nostru, la 13-14 Iulie, 1919. Înscrierile s'au făcut 
între 1-15 August, iar dela 20 Septembrie, s'a ţinut 
un curs pregătitor de limba română, pentru acei 
elevi, cari nu o cunoşteau îndeajuns. Elevii 
acestui curs au fost împărţiţi în două grupe: 
începători şi mai înaintaţi în studiul limbei, 
ambele grupe dând rezultate mulţumitoare. 
Conferinţa de constituire s'a ţinut la 2 Octombrie, 
iar inaugurarea liceului şi deschiderea anului 
şcolar a avut loc, cu mari solemnităţi şi în 
prezenţa autorităţilor civile şi militare, la 5 
Octombrie. După misa solemnă, Dr. Lohan, într'o 
vorbire bine simţită, a schiţat programul nostru de 
muncă; a urmat apoi cuvântarea plină de 
însufleţire a regretatului părinte Constantin 
Lucaciu, fostul preşedinte al Eforiei şcolare.

Cursurile s'au început la 6 Octombrie şi 
s'au ţinut fără întrerupere până la 13 Ianuarie, 
când, din cauza unor inundări în subterenul 
liceului, direcţiunea a fost nevoită a suspenda 
cursurile, cu toate că termenul vacanţelor, 
prescrise de regulament, nu sosise încă. După 
reîntoarcerea elevilor, în 20 Ianuarie, din cauza 
prea marelui număr de cazuri de gripă spaniolă, 
atât în oraş, cât şi printre elevi, autorităţile 
competente au hotărât închiderea tuturor 
şcoalelor din oraş, pe timp de 30 de zile, aşa că 
până la 26 Februarie, liceul nostru şi-a suspendat 
ţinerea cursurilor. În cursul acestei epidemii, s'a 
stins din viaţă şi unul dintre elevii liceului, Vasile 
Anderco, din clasa I B spre marea durere a 
părinţilor, colegilor şi profesorilor săi. S'au 
continuat apoi cursurile fără întrerupere până la 5 
Iunie, 1920.

Examenele elevilor de clasa VIII s'au 

ţinut între 13 şi 19 Maiu, iar acele ale celorlalte 
clase, între 7 şi 16 Iunie. La 5 Iunie, în faţa unui 
distins public din oraş, s'a ţinut examenul de 
gimnastică al tuturor claselor. Examenele 
particulare au avut loc între 12-14 Iunie. 
Examenele de maturitate în scris s'au ţinut la 21, 
22 şi 24 Maiu, iar cele orale, la 11-12 Iunie, sub 
prezidenţia Dlui Dr. Eugen Széles, directorul 
liceului «Dragoş Vodă», din Sighetul Marmaţiei.

Festivitatea de închiderea anului şcolar a 
avut loc la 20 Iunie; după celebrarea misei 
solemne, directorul a ţinut o vorbire, în care 
îndeamnă pe elevi la muncă fără preget.

Corpul profesoral nu a putut fi în situaţia 
aceea, ca dela începutul anului să poată lucra 
după o singură împărţire a ştudiilor, ceea ce i-a 
împiedicat o activitate mai rodnică. În decursul 
anului, am fost nevoiţi de a schimba în mai multe 
rânduri orariul, făcând diferite împărţiri, din 
cauză că profesorii numiţi nu s'au putut prezenta 
dela începutul anului şcolar, iar doi dintre ei au 
părăsit liceul înainte de finele anului; unul la 1 
Noembrie [prof. Paul Szilágyi], iar celălalt la 7 
Martie [prof. Alexandrina Pelle]. Deoarece o 
mare parte dintre elevii, veniţi din vechiul regat, 
urmau secţia reală, am fost nevoiţi să înfiinţăm în 
cursurile superioare două secţii paralele, ceeace 
iarăş a cauzat o mare greutate la împărţirea 
ştudiilor.

Vizite şcolare. Dl Director Regional, Dr. 
Alexandru Pteancu a inspectat liceul la 19-25 
Decembrie 1919 şi la 13-14 Maiu 1920, asistând 
şi la unele prelegeri. La 3 Aprilie, a vizitat liceul şi 
internatul Dl Dr. Onisifor Ghibu, secretar general 
al Resortului Cultelor, iar la 13 Maiu, Dl Charles 
Le Téo, inspectorul profesorilor din misiunea 
franceză.

Serbări. Şcoala a serbat următoarele zile 
însemnate în istoria neamului: ziua de 21 
Noembrie, întru comemorarea patronului său; 1 
Decembrie, aniversarea unirei Ardealului cu 
patria-mumă; 24 Ianuarie, sărbătoarea Unirii; 27 
Martie, aniversarea realipirii Basarabiei; 7 
Aprilie, ziua naşterei M. S. Regelui; 19 Aprilie, 
intrarea armatelor române în Satu-Mare; 10 
Maiu, independenţa şi proclamarea Regatului; 20 
Maiu, sărbătoarea eroilor căzuţi în răsboiu. În 
toate duminecile şi sărbătorile, elevii au luat parte 
la serviciul religios în capela liceului, ascultând 
exortaţia zilei.

Încheind, ţinem să mulţumim Băncii 
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«Marmorosch Blank», din Bucureşti, care a donat 
suma 25.000 cor. pentru biblioteca liceului, care 
va fi baza fondărei unei mai bogate biblioteci în 

[ ]Satu-Mare. ”7

La 27 octombrie 1919, a fost înfiinţată 
Societatea de lectură Mihail Eminescu, care a 
funcţionat în acest liceu în perioada interbelică, 
desfăşurând o activitate culturală deosebită. 
Această societate avea o bibliotecă de câteva sute 
de volume, obţinute numai din donaţii „printre 
care trebue să amintim cu recunoştinţă pe aceea a 
«Bibliotecei Poporale» din Buzău de peste două 

[ ]sute volume.”  Societatea a fost condusă de 8

profesori de limba română: dr. Eugen Seleş, 
Vasile Scurtu, Eftimiu Pandrea, Gheorghe Botez, 
Ioan Oprea, Mihail Macavei, Aurel Ghitta, Aurel 
Şorobetea şi, într-un an, de preotul greco-catolic 
Vasile Herman. Tot în anul 1919 s-a înfiinţat 

[ ]Asociaţia Cercetaşii României .9

Francisc Groza ,  a  fost 
profesor de limba latină şi 
limba elină între anii 1919-
1946. Renumit în urbea 
noastră ca un veri tabil 
poliglot. În anul 1937, i-a 
apărut volumul „Gramatica 
limbii latine” la Editura 
Librăriei D. Şuta din Satu 

Mare. În perioada 16.05.1920-01.09.1920 a 
îndeplinit funcţa de director al Liceului Mihail 
Eminescu din Satu Mare, fiind al doilea director 

[ ]al acestui liceu .10

 Primul „Corp profesoral” al liceului era 
format din următorii: dr. Vasile Lohan, profesor 
titular, director provizor; Gavril Barbul, profesor 
suplinitor: limba latină, istoria; Teodor Chirillă, 
profesor suplinitor de gimnastică; Publiu Cotuţiu, 
profesor practicant: ştiinţe naturale, fizica; 
Lucien Demongeot, profesor titular: limba 
franceză; Ion Florea, institutor detaşat la liceu: 
limba română; Francisc Groza, profesor titular: 
limba latină, limba elină, limba franceză, limbai 
taliană, filosofie; Vasile Herman, profesor 
suplinitor: religie greco-catolică, limba română; 
Ambroziu Iluţiu, profesor suplinitor: muzică, 
aritmetică, limba latină; Victor Mureşan, profesor 
titular-provizor: limba română, istorie, caligrafie; 
Teodor Neş, profesor titular: matematică, chimie; 
Ion Gh. Oprea, profesor suplinitor: limba română, 
limba germană; Demetriu Pavlu, măestru 
provizor de desemn: desemn artistic; Alexandrina 

Pelle ,  profesoară suplini toare:  chimie, 
matematică („A servit până la 7 Martie 1920”); 
Silviu Tămaş, profesor practicant: geografie, 
istorie; Theodor Vladimirescu, profesor provizor: 
matematică, fizică, desemn liniar; Cornel 
Darabanth, profesor auxiliar: limba latină, 
matematică, geografie; dr. Demetriu Köváry, 
profesor auxiliar: limba franceză, drept; dr. 
Alexandru Şteţiu, profesor auxiliar: igienă; Paul 
Szilágyi, profesor suplinitor: limba română, 
limba latină, istorie; catiheţi: dr. Ioan Scheffler, 
profesor de religie romano-catolică şi Camil 

[ ]Irányi, profesor de religie luterană .11

Dr. Eugen Seleş a fost, între 
anii 1920-1940, profesor de 
limba română, perioadă în 
care a ocupat şi funcţia de 
director al instituţiei.  A 
absolvit Academia Greco-
Catolică din Gherla în 1906, 
F a c u l t a t e a  d e  L i t e r e  a 
Universităţii din Cluj în 1907, 
devenind licenţiat în litere în 

1910, iar în 1913 devine doctor în filosofie la 
Cluj. A mai predat la Gherla şi Sighetu Marmaţiei. 
Este al treilea director al liceului. În perioada 

[ ]1920-1938 a publicat anuarele liceului .12

În anuarul al II-lea, directorul Liceului 
Mihail Eminescu din Satu Mare, dr. Eugen Seleş 
realizează un scurt istoric al învăţământului local:
„Istoricul liceului şi al anului şcolar.
Trecutul.

Liceul M. Eminescu este continuarea 
fostului liceu regesc catolic din Satu-Mare. 
Începutul acelui liceu datează din anul 1634, când 
iezuiţilor li se concede să deschidă liceu aici. 
Liceul iezuiţilor, cu puţine excepţiuni, a 
funcţionat până în anul 1773, când iezuiţii au fost 
alungaţi din oraş. În 1776 Paulinii conduc 
gimnaziul, în 1786 şi ei sunt alungaţi. Până în 
1804 nu funcţionează şcoala, atunci împăratul 
Francisc I-ul cu decretul nr. 12067 dispune să fie 
susţinut din fondul studiilor.

În 1804 se înfiinţează şi un liceu 
episcopesc, care la 1850 se contopeşte cu 
gimnaziul, aşa că în 1852 şcoala funcţionează cu 
8 clase.

În 1863 prin decretul aulic nr. 14970 şi nr. 
83571 al Consiliului locţiitor este decretat 
gimnaziu regesc catolic şi susţinut din fonduri 
regnicolare.
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Note

E  s e m n i f i c a t i v  c ă  c e r c u r i l e 
guvernamentale streine aproape cu un jumătate 
veac înainte de a prelua imperiul român, au găsit 
de just pentru numărul covârşitor al locuitorilor 
din acest judeţ să dispună ca în acel liceu să fie 
limba de propunere obligatoare pe lângă cea 
maghiară şi cea română.

Era pe vremea stăpâniei austriece, când la 
anul 1861 Consiliul locţiitor cu ord. Nr. 58244 
din Octomvrie a dispus acest lucru. Durere însă la 
anul 1867, când maghiarii în urma trans-acţiunii 
iară ajung la putere, se îngrijesc de urgenţă, ca 
limba noastră, atât de urgisită de ei, să nu mai 
figureze ca limbă de propunere. 

Fostul liceu regesc catolic în anul 1912 se 
instalează într'o clădire pompoasă, zidită şi 
susţinută din fondul studiilor, deci din fonduri 
regnicolare.

Prezentul.
Astfel a putut fi preluat de statul român în 

luna Iulie 1919. 
Anul 1921-22 este deja al doilea an şcolar 

românesc la liceul Mihail Eminescu.
 După ce Dr. Vasile Lohan, fostul director 
al liceului din anul şcolar trecut, în 16 Maiu 1920 
a fost pus în disponibilitate, cu conducerea 
interimală a institutului a fost încredinţat 
profesorul titular Francisc Groza, care până la 27 
August 1920 a îndeplinit cu dragoste şi cu 
hărnicie agendele de director. Noul director: Dr. 
Eugen Seleş, în aceea zi s'a introdus în oficiu, 
fiind transferat în aceeaş calitate cu ord. nr. 
21455-1920. Min. Instr. Secr. General din Cluj 
din postul de director dela liceul Dragoş-Vodă din 

[ ]Sighetul-Maramureşului, la acest liceu. [...] ”13
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Educaţia	religioasă	şi	sărbătorile	creştine	
la	Liceul	de	Stat	Mihail	Eminescu	

din	Satu	Mare	în	perioada	interbelică

Prof.	Marius	HORȘIA

   e-a lungul timpului, la români, legătura 
dintre Biserică şi Şcoală a reprezentat o constantă 
ce ne-a asigurat evoluţia. Primele şcoli 
medievale au apărut pe lângă mănăstiri, iar 
preoţii au fost, timp de sute de ani, cei ce au 
contribuit la formarea conştiinţei naţionale 
româneşti. Cele două biserici surori româneşti şi-
au adus contribuția la realizarea României Mari. 
Perioada interbelică a fost, în spaţiul românesc, o 
perioadă a toleranţei religioase. România Mare a 
oferit tuturor confesiunilor un teren liber de 
manifestare. În Ardeal, după sute de ani de 
discriminări religioase, catolici şi protestanţi, 
ortodocşi  şi  greco-catolici ,  israeli ţ i  ş i 
neoprotestanţi se puteau manifesta liber.

Sătmarul interbelic a fost şi el un tărâm al 
convieţuirii paşnice în spiritul Rezoluţiei Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Liceul de Stat 
Mihail Eminescu din Satu Mare, înfiinţat în anul 
1919, continuă tradiţia Gimnaziului catolic iezuit 
ce datează din anul 1634. În perioada şcolii 
latine, condusă de iezuiţi, şi mai apoi de către 
călugării paulini, principalul obiect de studiu era 
religia catolică. Orele de religie erau ţinute 
sâmbăta şi întreaga educaţie era canalizată spre a 
fi trăită după concepţiile religioase promovate de 
iezuiţi. Între anii 1807 şi 1850, religia s-a predat 

două ore pe săptămână, la fiecare clasă 
gimnazială. Până în 1862, elevii de confesiune 
greco-catolică ţineau orele de religie împreună cu 

1 cei romano-catolici. Din acel an, datorită 
activităţii preotului profesor Petru Bran, greco-
catolicii români vor studia religia în limba lor 
maternă. Alături de Petru Bran, în predarea 
religiei greco-catolice în limba română, s-a 
remarcat dr. Vasile Lucaciu. După preluarea de 
către statul român a clădirii fostului liceu catolic 
regesc din Satu Mare, în 1919, s-au ținut ore de 
religie greco-catolică și ortodoxă conform 
programei școlare.

2 Slujbele se ţineau în capela liceului.
Majoritatea elevilor aparţineau cultului greco-
catolic, iar ortodocşii, romano-catolicii şi 
israeliţii studiau religia pe grupe. În perioada 
interbelică au predat religie la Liceul de Stat 
Mihail Eminescu următorii profesori: Belticki 
Ludovic-religie reformată; Bodor Eugen-religie 
reformată; dr. Pavel Corbu-religie ortodoxă; dr. 
Doboş Janos-religie romano-catolică; Iosif 
Friedman-religie israelită; Frink Francisc-religie 
romano-catolică; Nicolae Sava-religie ortodoxă; 
Paul Groza-religie greco-catolică; Vasile 
Herman-religie greco-catolică; Kocsmar Bela-
religie reformată; Maros Paul-religie lutherană; 
Merlok Francisc-religie romano-catolică; 
Mizkai Ioan-religie reformată; Răutu Meletie-
religie ortodoxă; Ioan Ruşdea-religie ortodoxă; 
Theodor Rusu-religie ortodoxă; dr. Scheffler 
Ioan-religie romano-catolică; Alexandru 
Ulicsák-religie greco-catolică şi Emanuil Weiss-

3 religie israelită. Numărul mare de profesori şi de 
religii predate demonstrează toleranţa etnică şi 
religioasă din România Mare. Dintre profesorii 
de religie ce s-au implicat activ în activităţile 
liceului s-a remarcat profesorul Vasile Herman, 
care a organizat, alături de profesorii de istorie şi 
de limba română, numeroase activităţi aniversale 
şi comemorative.

Trebuie să remarcăm şi faptul că toate 
serbările începeau cu un „Te Deum”.

În arhiva Colegiului Naţional „Mihai 
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Eminescu” se găseşte colecţia „Registrelor de 
prezenţă” a profesorilor între anii 1935 şi 1950. 
Ele au fost pentru prima dată studiate de doamna 
profesor Nicoleta Cherecheş. Din parcurgerea lor 
putem reconstitui (cel puţin pentru perioada 
menţionată) modul în care, la cel mai prestigios 
liceu sătmărean, sărbătorile importante creştine 
erau notificate în „Registre”. La 21 mai se 
sărbătorea „Ziua Sf. Constantin şi Elena”, mai 
ales în cultul ortodox. La 6 iunie se sărbătorea 

5„Înălţarea Domnului” ,care în perioada 
interbelică era şi Ziua Eroilor. 8 Noiembrie era şi 
ziua liceului, cu ocazia sărbătoririi „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril”. Crăciunul cădea 
totdeauna în perioada vacanţei de iarnă, iar 
Sfintele Paşti în perioada vacanţei de primăvară. 
Începând din 1937, se sărbătorea la 2 februarie 
„Întâmpinarea Domnului”. În acel an slujba a fost 
oficiată de preotul greco-catolic Vasile Herman. 
După slujbă, au fost organizate exerciţii spirituale 

6cu tematica „Iubirea Casei Domnului”.  
Numeroşi tineri din liceu au făcut parte din 
Frăţiile de Cruce şi erau creştini practicanţi 
devotaţi. 

Alături de Frăţiile de Cruce, de orientare 
naţional-creştină, la educaţia morală şi religioasă 
a contribuit şi organizaţia cercetăşească din liceu. 
Cercetăşia română în general, şi cea sătmăreană 
în special, se inspira din „Legea cercetaşului”, 
creată în Franţa de părintele Sevin, cel ce 
introduce în cercetăşie principiile creştine ale 

7  canonicului  Cornet te . Aceste  pr incipi i 
propuneau elevilor să „lase în urma lor o lume mai 

8 bună decât cea pe care au găsit-o”. Cu prilejul 
depunerii jurământului cercetăşesc a Cohortei 
Someşul, din care făcea parte şi organizaţia 
eminescienilor sătmăreni, prefectul judeţului 
Ioan Pogăceaş afirma: „Voi reprezentaţi vlaga 
plină de viaţă a acestui ţinut. Pentru Rege şi Ţară 
aţi obţinut astăzi şi ajutorul lui Dumnezeu”.

Venirea comunismului la putere, cu 
ajutorul tancurilor bolşevice, după 1947, a stopat 
aceste trăiri spirituale. Cultul greco-catolic, 
legătura noastră cu latinitatea şi Occidentul, a fost 
interzis, iar cel ortodox a fost dat afară din şcoli. 
Se urmărea crearea „omului nou”, supus 
sistemului, îndepărtat de Dumnezeu. 

După 1989 s-a revenit la normalitate, iar 
tradiţia interbelică este continuată de profesorii 
de religie Marian Miclăuş, dr. Vasile Onea, Iulian 
Budău şi Gheorghe Dângă. „De Ispás”,când 
românii îşi comemorează eroii, elevii liceului 
participă la ceremoniile religioase şi militare 
organizate în faţa Monumentului Eroului 
Necunoscut, recent refăcut de sătmăreni. De 
asemenea, participă şi la acţiunile organizate de 
părintele Florin Libotean și Asociația Fiii Satului 
Tătărești, în faţa Monumentului Eroilor din 
localitate. Prin implicarea lor, eminescienii 
sătmăreni îşi arată dragostea faţă de Dumnezeu şi 
faţă de neam. Într-o lume globalizată şi tot mai 
secularizată, Biserica şi Şcoala trebuie să 
colaboreze, iar modelul interbelic merită să fie 
urmat.

Note critice:

1. Aurel Socolan; Lucia Munteanu; Liceul„Mihai Eminescu” Satu Mare,Monografie 1634-1994,Satu 
Mare,1994, p.32;

2. Capela liceului se afla în locul actualei săli festive „Dr. Vasile Lucaciu”;

3. Ovidiu T. Pop; Aurel Pop; Colegiul „Mihai Eminescu” Satu Mare. Monografie, E.D.P. 2017 pp. 71-86;

4. În prezent, „Registrele” au fost înlocuite de Condica de prezenţă;

5. Arhiva Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”. Satu Mare, fond. Registrele de prezenţă ale profesorilor 
(1935-1950). Data începerii 1935; Data încheierii 1936. Nr. file 684,1935 fila 9;

6. Ibidem,1937, februarie-martie, ziua 2, p.363;

7. Silviu Sana. Aventura cercetăşească, Ed. Logos, Oradea, 2006, p.14;

8. „Graniţa”, nr. 50, 13 iunie 1934, p.3.
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Alături de vitejii eroi care și-au jerfit viața 
pentru dreptate și libertate, pentru vatra 
strămoșească, pentru apărarea ei de numeroșii 
râvnitori care au cotropit-o de atâtea ori în 
curgerea timpului, fără să-și poată realiza 
nedreapta dorință, deoarece stăpânii de drept, 
românii și strămoșii lor își aveau rădăcini adânci 
și de aceea furtunile nu i-au alungat, greutățile nu 
i-au dezrădăcinat,  nedreptăți le nu i-au 
îngenuncheat, ci au rămas neclintiți apărându-și 
nevoile și neamul și de nenumărate ori și pe ale 
altora, fiind zid de apărare a propriei culturi şi 
civilizații și cultura și civilizația altor popoare 
europene. Deoarece pământul lor drag și sfânt le-
a fost leagăn și mormânt, cum cânta lira inspirată 
a bardului de la Hordou, George Coșbuc.
 Personalitățile ce și-au făcut datoria față 
de țara și poporul lor, așa cum frumos și 
îndreptățit spunea Nicolae Iorga, savantul între 
savanți, eroi trebuie socotiți, la fel cei ce-și fac 
datoria față de pământul scump și sfânt prin 
lucrarea lor de fiecare zi (Florian Tucă, 
Cristache Gheorghe,  Altarele eroi lor 
neamului, București, Editura Europa Nova, 
1995).
 Un astfel de erou poate fi considerat și 
profesorul Iosif Ardelean, născut în comuna 
Santău, satul Sudurău, în anul 1914, anul în care a 
început Primul Război Mondial, în care au fost 
confruntate două forțe militare: Puterile Centrale 
și Antanta.
 Primele clase primare le-a urmat în satul 
natal, apoi Școala Normală din Carei, după care 
în anul 1939 a intrat la Școala de Rezervă de 
Cavalerie din Sibiu, pe care a terminat-o cu 
rezultate foarte bune, obținând gradul de 
sublocotent. În anul 1940 a fost numit comandant 
de pluton în Regimentul 5 Roșiori.
 În 1941, Iosif Ardelean a participat la cel 
de-Al Doilea Război Mondial, în Armata 
Română împotriva U.R.S.S., pentru eliberarea 
Basarabiei și a Bucovinei, teritorii românești care 

au fost răpite în anul 1940, în urma Tratatului 
Ribbentrop – Molotov (sau Hitler – Stalin) și  a 
Dictatului sovietic din iunie 1940. În timpul 
războiului a fost avansat la gradul de locotenent. 
În această confruntare militară a fost rănit grav, 
iar după însănătoșire, a continuat să lupte ca 
locotenent pe frontul de est până la 23 August 
1944, apoi pe cel de vest, când România a 
participat, alături de aliați, până la înfrângerea 
Germaniei naziste și a Ungariei horthyste la 9 mai 
1945. Pentru merite deosebite pe cele două 
fronturi, Iosif Ardelean a fost decorat cu ordine și 
medalii românești și sovietice. Angajarea totală a 
Armatei Române alături de Armata Roșie în 
luptele crâncene pentru eliberarea Transilvaniei, 
ruptă din trupul României în urma Diktatului de 
la Viena din 30 August 1940, de sub dominația 
nazisto – horthystă, a presupus înregistrarea a 
peste 60 000 de morți, răniți și dispăruți din 

Eroul	Iosif	Ardelean	
(1914	–	1995)

Prof.	dr.	Ioan	CORNEANU	
Ing.	Mircea	PÎRLEA
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Armata Română, iar Armata Roșie a înregistrat 
peste 64 000 de morți, răniți și dispăruți.
 Profesorul Iosif Ardelean a luptat cu 
vitejie și eroism pentru țara lui, pentru noi cei de 
azi și cei ce vor să vină, să se bucure de libertate și 
independență. Acest exemplu al său și al altor 
sute de mii de eroi români, ne face să ne mândrim 
că suntem români și să ne ridicăm fruntea plecată 
sub povara greutăților și a umilințelor îndurate în 
istoria Poporului Român.
 În ultimii ani, prin revista „Eroii 
Neamului”, publicație “drapel” din județul Satu 
Mare, coordonată de col. (r) Voicu Șichet, s-a 
reușit cu mari eforturi o reevaluare și reabilitare a 
cimitirelor și a monumentelor eroilor din foarte 
multe localități sătmărene, căzuți la datorie în 
Primul și în Al Doilea Război Mondial. Prin 
materialele publicate se confirmă ceea ce a lăsat 
ca „testament” Nicolae Iorga, care a scris: 
„Neamul Nostru Românesc este etern prin cultul 
eroilor. Fără eroi suntem toți niște oameni simpli, 
fără să avem habar până unde ajungem”. Prin 
repunerea pe vechiul loc a Statuii Eroului 
Necunoscut, dărâmată de cotropitori, în inima 
Sătmarului, toate sufletele românilor s-au 
bucurat și au plâns pentru dreptatea făcută față de 
eroi, față de Armata Română eliberatoare.
 Am rămas jigniți și supărați datorită unei 
informații ajunsă pe surse până la noi, cum că la 
inaugurarea unui cimitir al eroilor dintr-o 
localitate sătmăreană, un viceprimar român s-ar 
fi exprimat: „Acești eroi nu sunt români, ei sunt 
olteni”. Să ne ferească Dumnezeu de proștii care 
ne conduc! Prostia e o boală ce nu se vindecă 
niciodată. Dacă așa sunt catalogați românii de alți 
români, atunci de ce suntem supărați pe străini, 
care ne jignesc în permanență cu apelative de 
„hoți” și de „țigani”?! Nu vedem nici o diferență.
 Autorii prezentului material doresc să 
aducă la lumină și să șteargă praful uitării, 
așternut pe memoria unui erou sătmărean, 
profesorul Iosif Ardelean, a cărui biografie am 
schițat-o în primele rânduri și care de foarte multe 
ori nu uita să mărturisească cum a fost eliberat 
Careiul la 25 Octombrie 1944 și care a fost 
contribuția sa la acest măreț moment din Istoria 
Armatei Române.
 Armata Română a intrat în Carei pe 
direcția localităților Moftin, Sânmiclăuș și 
Ghenci, iar armata nazistă și cea ungară au opus o 

dârză rezistență. Au căzut eroic la datorie militari 
și ofițeri români, în special pe „pășunea 
tărâțelor”, după care în Carei s-au purtat lupte de 
stradă. Armata germană și cea ungară au luat 22 
de prizonieri din Armata Română, iar în febra 
retragerii, nu au mai respectat regulile de război 
privind tratamentul prizonierilor, astfel că i-au 
executat mișelește în apropierea Castelului 
Karolyi. Pe acel teren a fost construită Catedrala 
Ortodoxă, la temelia căreia s-a vărsat sângele 
ostașilor români eliberatori. Despre această 
crimă barbară au amintit profesorul Iosif 
Ardelean, Pișta Bacsi, groparul cimitirului, 
Dumitru Dan, primvicepreședintele Sfatului 
Popular Orășenesc și senatorul Vasile Moiș, într-
o interpelare în Parlamentul României, pentru a 
sprijini financiar românii ortodocși să-și 
construiască o Catedrală. În timpul luptelor 
purtate, Careiul a cunoscut mari distrugeri 
materiale. Armatele germane și ungare au 
dinamitat gara, locuințe, instituții și unități 
economice.
 Profesorul Iosif Ardelean a făcut parte din 
Regimentul 5 Roșiori, încadrat în Armata a 4-a 
Română, condusă de generalul Gheorghe 
Avramescu, cu gradul de locotenent. Împreună cu 
plutonul pe care îl conducea, a pătruns în Carei în 
ziua de 25 Octombrie 1944, la orele 8 dimineața. 
Populația românească, plângând, i-a întâmpinat 
pe bravii ostași români cu flori și cu tricolorul 
roșu-galben-albastru (ascuns în timpul ocupației 
Ungariei horthyste), cântând „Deșteaptă-te 
române”. A fost o atmosferă de fericire totală. 
Prima acțiune realizată de locotenentul Iosif 
Ardelean, împreună cu plutonul său, a fost 
arborarea Tricolorului Românesc, pe soclul unde 
se afla drapelul Ungariei, stabilind și paza 
militară pentru a nu fi pângărit de rămășițele 
horthyste, după care a ajutat la transportarea cu 
căruțe a celor 22 de soldați români executați cu 
ură și barbarie de trupele ungurești.
 A u  u r m a t  a l t e  l u p t e  î m p o t r i v a 
dușmanului, pentru eliberarea Ungariei, a 
capitalei Budapesta, apoi a Cehoslovaciei, în 
Munții Tatra, și a Austriei, până la 9 Mai 1945, 
când Germania nazistă a fost înfrântă și a 
capitulat. În luptele grele din țările eliberate, 
locotenentul Iosif Ardelean a fost din nou rănit.
 După lăsarea la vatră, profesorul Iosif 
Ardelean a activat în învățământ la Școala 
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generală nr. 1 din Carei. S-a căsătorit cu 
învățătoarea Aurelia de la aceeași școală. 
Împreună au avut două fete: Rodica și Soruca, 
care în prezent sunt pensionare.
 Pentru modul exemplar de conduită în 
familie și în societate, în special în domeniul 
învățământului, Iosif Ardelean a făcut parte din 
mai multe foruri de conducere la nivel de oraș, iar 
din anul 1973, până la pensionare, a îndeplinit 
funcția de director timp de 25 de ani.
 În cuprinsul prezentului material am 
arătat că atât în timpul celui De-al II-lea Război 
Mondial, cât și în activitatea didactică, a fost 
decorat cu ordine și medalii, de aceea le 
enumerăm în cele ce urmează: 

1. Ordinul „Coroana României” în grad de 
cavaler, atribuită de Casa Regală a României, 
pentru eroismul în luptele pentru eliberarea 
Transilvaniei de Nord-Vest de sub stăpânirea 
Ungariei horthyste;
2. Decorația sovietică „Pobeda” pentru 
victoria asupra Germaniei naziste, 1941 – 
1945, cu efigia lui Stalin, acordată în 1945 de 
Comandantul Frontului 2 Ucrainean, Armata a 
40-a a U.R.S.S.;
3. Ordinul „23 August”, clasa a IV-a, în 1946;

4. Ordinul „Steaua Republicii Populare 
Române”, clasa a V-a, în 1949;
5. Medalia „Virtutea Militară”, clasa a II-a, în 
1950;
6. Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”, în 
1950;
7. Medalia „A XX-a Aniversare a Eliberării de 
sub jugul fascist”, în 1964;
8. Medalia „A XXV-a Aniversare a Eliberării 
Patriei”, în 1969;
9. Medalie cu însemne militare;
10. Medalia „A XXV-a Aniversare de la 
Proclamarea Republicii Populare Române”, 
în 1972;
11. Medalia „5 Decenii de la Aniversarea 
Creării Partidului Comunist Român”, în 1971;
12. Medalia „A XXX-a Aniversare, 1944 – 
1974, 25 octombrie, ziua Armatei Române”, 
în 1974;
13. Medalia „A XX-a Aniversare de la 25 
octombrie 1944”, în 1964;
14. Medalia „A XXX-a Aniversare de la 
Eliberarea Careiului”, în 1974;
15. Medalia „23 August, A XL-a Aniversare 
de la Eliberarea României de sub jugul 
fascist”, în 1984.
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 De ce s-a ridicat impunătorul Monument al 
Ostașului Român la Carei? Pentru că această 
localitate a fost ultima brazdă de pământ 
românesc eliberată, după ce a fost răpită prin 
odiosul Diktat de la Viena din 30 August 1940.

Monumentul din Carei este o lucrare istorică, 
opera sculptorului Vida Gheza și a arhitectului 
Anton Dâmboianu, inaugurat în 1964, în prezența 
generalului Leontin Sălăjan, născut în comuna 
Santău, la acea vreme Ministru al Forțelor 
Armate ale României.

Complexul monumental este realizat din 
piatră albă și are o dimensiune impresionantă. 
Deschiderea frontală este de 18 m, adâncimea de 
5 m și înălțimea de 15 m.

Monumentul se compune din cinci elemente 
cu semnificații istorice: un cap de țăran care 
inspiră demnitate și statornicie românească, o 
piatră cu încrustații asemănătoare celor care 
împodobesc porțile maramureșene, o femeie 
plantând o floare ca simbol al reînnoirii, chipul 
unui ostaș, care impresionează prin masivitate și 
trăsăturile sale aspre și un obelisc asemănător 
turlelor bisericilor maramureșene. Pe el este 
înscris: „Glorie Ostașilor Armatei Române căzuți 
în luptele pentru eliberarea patriei”.

În încheierea prezentului material, privind 
eroii Neamului Românesc, cu respect și 
demnitate dorim să facem următoarele 
propuneri:

1. Instituția Prefectului, prin domnul prefect 
Darius Filip, împreună cu Inspectoratul Școlar 
Județean, prin domnul inspector general Călin 
Durla, Direcţia Județeană de Cultură, prin 
domnul director Zamfir Danciu, Primăria 

municipiului Carei, prin domnul primar Eugen 
Kovacs ș i  domnul  Bogdan Georgescu, 
coordonatorul Direcției pentru Cultură și Sport 
Carei, să facă demersuri pentru ca Școala 
Gimnazială nr. 1 din Carei să poarte numele 
eroului român, profesorul Iosif Ardelean.

2. Pe sediul școlii să se amplaseze o placă 
comemorativă cu numele eroului român Iosif 
Ardelean, participant la cel de-Al Doilea Război 
Mondial, pentru eroismul de care a dat dovadă la 
eliberarea Careiului la 25 Octombrie 1944.

Dacă în Municipiul Satu Mare, doar în câteva 
zile, Consiliul Municipal a aprobat numirea unei 
școli cu numele Rakoczi Ferenc II (conducătorul 
războiului Curuților împotriva Lobonților între 
anii 1703 – 1711), atunci şi la Carei se poate ca o 
școală românească să poarte numele unui erou 
român, participant la cel de-Al Doilea Război 
Mondial, care a contribuit efectiv la eliberarea 
oraşului, dar şi la educarea a zeci de generaţii de 
elevi.

Să nu-i uităm pe eroii care s-au jerfit pentru 
țară între anii 1941 – 1945, pe fronturile celui de-
Al Doilea Război Mondial! Pentru că nu mai știm 
și nici nu vrem să aflăm nimic din trecutul nostru 
glorios, ba mai mult e ascuns sub praful uitării și a 
indiferenței, suntem vânduți și manipulați din 
interior și din exterior de către politicieni și de 
așa-zișii istorici și formatori de opinie, pe un 
„blid de linte” și un „pumn de țechini”, pentru a 
rupe Poporul Român de trecut, pentru a ne pierde 
identitatea, ca să uităm cine am fost și cine 
suntem și care e menirea noastră pe acest pământ 
sfânt românesc.

Doamne Dumnezeule, ocrotește-i pe 
Români!
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Sătmăreni	în	temnițele	comuniste

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

             upă cum se știe, prin Legea Nr. 247 din 5 
decembrie 2011, 9 martie a fost declarată Ziua 
Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 
1944-1989.
 Venind vorba despre importanța acestei 
zile în calendarul neamului, Radu Preda, 
președintele Institutului pentru Investigarea 
Crimelor  Comunismului  af irma:  „Ziua 
deținuților politici anticomuniști, 9 martie, nu 
este o simplă dată în calendarul instituțional al 
României. Fără exagerare, această zi este la fel de 
importantă precum cea care marchează, la 1 
decembrie, unitatea teritorială a Țării. Mai ales 
dacă ținem cont că, după instaurarea dictaturii 
comuniste, majoritatea celor care, acum un secol, 
au fost actori ai istoriei, la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, au sfârșit în temnițele 
noii puteri „populare”.
 Peste câțiva ani, în 2017, președintele 
țării promulga Legea pentru instituirea Zilei 
naționale de cinstire a martirilor din temnițele 
comuniste în data 14 mai. Cunoscătorii 
fenomenului concentraționar românesc, precum 
și cei ai istoriei secolului al XX-lea, știu bine 
semnificația zilei de 14 mai 1948, consacrată 
chiar ca o zi a noilor pașoptiști.
 Se poate spune deci că există cadru 
legislativ pentru cinstirea acestor eroi ai 
neamului nostru. În unele județe există mai multe 
lucrări în care autorii au căutat să cuprindă 
numele cât mai multor pătimitori în închisorile 
comuniste. Pentru județul Satu Mare nu există 
până acum o asemenea lucrare, deși nici aici 
bibliografia temei nu este chiar seacă. Sprijiniți 
pe prietenia pe care am avut privilegiul să ne-o 
acorde foști deținuți politici, trecuți acum la cele 
veșnice (Corneliu Bala, Ioan Pantiș, Ioan Dan), 
de ani de zile ne-am preocupat de întocmirea unei 
liste cu numele deținuților politici din județul 
Satu Mare. Vom reda această listă, care cuprinde 
aproape 600 de nume. Lista bibliografiei 
consultate o vomn publica la sfârșitul acestui 
serial, pe care îl dorim continuat. Fotografia 
alăturată, cu un grup de foști deținuți politici 
sătmăreni, a fost realizată în anul 1999 de către 
domnul Ioan Dan.

1. AJAKI, Petru. Preot greco-catolic. Arestat de 
la Mănăstirea Bixad, în 3 aug. 1948. 
2. ANCA, ELSA NINA. Fiica avocatului Victor 
Anca. Studentă la Facultatea de Drept, membră a 
tineretului universitar P.N.Ţ. Arestată pe 2 
decembrie 1947, anchetată la Ministerul de 
Interne şi închisă la Văcăreşti. Pe 15 august 1949 
a fost arestată din nou, anchetată cu cruzime, fiind 
terorizată şi după eliberare. Soţul ei, pe nume 
Bărbuş, efectuase la data căsătoriei 17 ani de 
închisoare. 
3. ANCA, VICTOR. Avocat, originar din Satu 
Mare. Fost ministru subsecretar de stat la Poştă şi 
Telecomunicaţii, în guvernarea naţional-ţărănistă 
(1928-1933). A fost arestat pe 15 august 1949 şi 
condamnat la 7 ani temniţă grea pentru activitate 
de reorganizare a PNŢ. După eliberarea de la 
Aiud, a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în 
Bărăgan, la Lăţeşti, până în 1964. 
4. ANDERCĂU, Vasile Silvestru. Preot 
greco-catolic, născut la 24 decembrie 1919 la 
Valea Vinului. Arestat la 2 ianuarie 1953 pentru 
pastoraţie clandestină greco-catolică, într-un lot 
condus de episcopul Iuliu Hirţea. Condamnat la 
10 ani de muncă silnică prin sentinţa 429/1953 a 
Tribunalului Militar Teritorial Oradea, pentru 
complicitate la crima de trădare. I s-au confiscat 
bunuri mobile. A trecut prin închisorile din 
Oradea, Piteşti şi Dej. După eliberarea din 1962, 
prin decizia M.A.I. nr E/16588 din 3.12.1962, 
vreme de doi ani, i s-a fixat domiciliul obligatoriu 
la Rubla (Valea Călmăţui), jud. Brăila de unde a 
fost eliberat la 27.06.1964, ridicându-i-se 
restricţiile domiciliare. După 1989, a fost 
profesor de dogmatică la Institutul Teologic 
Universitar Unit din Oradea. Postum i-a apărut 
volumul Adevăruri trăite, Ed. Serafica, Roman, 
2005. 
5. ANDERCO, Ştefan. Avocat, născut la 9 mai 
1901. O sursă afirmă că ar fi fost arestat în 1949. 
A executat 2 ani de închisoare. I s-a confiscat 
toată averea. Eliberat la 14.07.1954. 
6. ANDREICA, Teodor. Agricultor, născut la 
1 februarie 1917. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 17.08.1963. 
7. ANDREICA, Toader. Agricultor, născut la 
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18 august 1914. Condamnat la muncă silnică pe 
viaţă. I s-a confiscat toată averea. A executat 8 ani 
de închisoare. Eliberat la 9.04.1964. 
8. ANGHIŞ, Ioan. Agricultor, născut la 25 
decembrie 1904. A executat 10 ani. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 14.09.1955. 
9. ANIŢAŞ, Vasile. Învăţător, născut la la 
Someşeni.  Câţiva ani a fost  secretarul 
mininstrului de interne Teohari Georgescu. După 
căderea acestuia, a luat şi el drumul închisorilor. 
A fost înmormântat la Baia Mare. 
10. ANTAL, Andrei. Agricultor, născut la 11 
apriie1939. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 29.03.1961. 
11. ANTONESCU, Ioan (Nae). Profesor, 
născut la 18 decembrie 1921. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 22.10.1949. 
12. ARDELEAN, Alexandru. Agricultor, 
născut la 11 martie 1919. A executat 7 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
6.08.1964. 
13. ARDELEAN, Ana. Casnică, născută la 5 
sept. 1922. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberată la 12.06.1964. 
14. ARDELEAN, Anton. Agricultor, născut la 
14 febr. 1913. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 6 .02.1953. 
15. ARDELEAN, Gheorghe (Şpiţ). Elev. 
Arestat în mai 1948 la Carei de către Securitatea 
Oradea, în lotul FDC (Frăţiile de Cruce) Carei, 
condamnat la 4 ani de închisoare, a trecut prin 
închisorile Oradea şi Târgşor, apoi trimis la 
Canal. 
16. ARDELEAN, Grigore. Funcţionar, născut 
la 16 martie 1928. A executat 4 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 5.04.1955. 
17. ARDELEAN, Ioan. Agricultor din Solduba, 
născut la 3 iulie 1923. A executat 6 ani de 
închisoare, din 18.11.1958, acuzat fiind de 
favorizare de către Tribunalul Militar Regional 
Cluj, cu mandatul nr. 462/59. I s-a confiscat 
averea mobilă. Eliberat la 22.06.1964. 
18. ARDELEAN, Iuliu. Preot gr. cat, slujitor la 
Mănăstirile Moisei, Iapa şi Ocna Şugatag, născut 
la 8 septembrie 1888 la Băbăşeşti. Vicepreşedinte 
al organizaţiei Judeţene Maramureş a P.N.Ţ. 
Arestat de către horthyşti, apoi de sovietici în 
primăvara lui 1945. Rearestat pe 13 februarie 
1952 (15 august 1952, altă sursă), a murit la 
Peninsula pe 2 martie 1953. 
19. ARDELEAN, Maria, născută la 22.03.1903 

în Supuru de Jos. Condamnată la 4 ani de 
închisoare de Judecătoria din Satu Mare. A trecut 
prin temniţele din Satu Mare, Mislea, Târgşor, 
Poarta Albă. 
20. ARDELEANU-SENIOR, Ioan. Învăţător, 
născut la 28. octombrie 1908, Supuru de Sus. 
Reţinut fără mandat de arestare între 15.08.1952-
1.07.1954. 
21. AVĂŞAN, Iuliu. Funcţionar, născut la 6 
decembrie 1928. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
1.01.1963. 
22. AVRAM, Victor. Preot greco-catolic la 
Iojib, apoi la Ardusat, născut în 1885. Arestat, 
după 1956 (altă sursă indică anul arestării 1949), 
a trecut prin închisorile Jilava şi Gherla, precum 
şi pe la minele de plumb.
23. BAB, Iosif Mihai. Preot (o sursă afirmă că a 
fost ortodox), născut la 13 februarie 1912 la 
Craidorolţ. Condamnat în 1950 la 7 ani şi 
jumătate de închisoare, pentru instigare publică, 
prin sentinţa nr. 195/1952 a Tribunalului Militar 
Cluj. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. A trecut prin temniţele de 
la Cluj, Gherla şi Aiud. Eliberat la 21.10.1955. 
24. BADANAC, Ioan. Agricultor, născut la 14 
aprilie 1900. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 4.02.1956. 
25. BADI, Carol. Agricultor, născut la 11 
febr.1916. a executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 21.09.1962. 
26. BAGI, Carol. Agricultor, născut la martie 
1916. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 21.09.1962. 
27. BALAŞ, GHEORGHE. Elev. Arestat de 
către Securitatea Oradea în mai 1948, în lotul 
Frăţiile De Cruce Carei. Condamnat la 2 ani 
închisoare. 
28. BALLA, Corneliu. Profesor, născut la 11 
apr. 1930. A executat 6 ani de închisoare, între 
1948-1950 şi, după o scurtă eliberare, 1952-
1955. A trecut pe la securitatea din Beiuş, prin 
închisorile din Oradea, Cluj, Aiud, Târgşor, 
M.A.I.(Uranus), Jilava şi prin lagărul de muncă 
de la Baia Sprie. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 26.03.1955. 
29. BALOG, Adalbert A. Ţăran născut în 1929 
la Dumbrava. A fost executat în 11 iulie 1958. 
30. BALOGH, Adalbert. Tehnician, născut la 
27 iulie 1939. A executat 3 ani de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
16.10.1964. 
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31. BALOGH, Alexandru. Agricultor, născut la 
7 aprilie 1924. A executat 4 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
17.01.1963. 
32. BANCOŞ, Vasile. Avocat, născut la 5 
septembrie 1916. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 8.05.1954. 
33. BARB, Iosif. Preot greco-catolic. Arestat în 
1953, condamnat la 7 ani şi jumătate de 
închisoare. A trecut prin temniţele Cluj, Gherla şi 
Aiud. 
34. BAŞTI, Eugen. Preot ortodox. A funcţionat 
la Medişa, condamnat de Trribunalul Militar 
Cluj, prin Sentinţa nr. 1535 din 29.07.1950, la 4 
ani de închisoare corecţională; motivul: uneltire 
contra ordinii sociale; a fost eliberat în anul 1954. 
A repausat în 1973. 
35. BĂLAJ, Gheorghe. Elev. Arestat la Carei, a 
trecut prin închisorile comuniste. 
36. BĂLAN, Cornel. Preot greco-catolic 
(ortodox după altă sursă) din Apateu. Arestat în 
13.02.1952. 
37. BĂLAN, Gavril. Preot, născut la 6 august 
1915 (1916) în Someşeni (Hoteni, după altă 
sursă). A stat ascuns din 1948, fiind totuşi arestat 
în 27.12.1958. Condamnat la 8 ani temniţă grea. 
A executat 7 ani de închisoare. O sursă afirmă că a 
fost trimis 2 ani la muncă forţată în Bălţile 
Dunării. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
2.09.1964. Decedat în 1973.
38. BĂLOSU. Fost comisar la Satu Mare. 
Arestat în 1948. A trecut prin Jilava şi Văcăreşti. 
39. BÂRSAN, Ioan. Muncitor, născut la 15 
august 1935. a executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 27.07.1964. 
40. BECI, ALEXANDRU. Născut la Sâi, 
căsătorit în Apa. Pentru motivul că a bătut un 
miliţian, cetăţeanul Beci Alexandru a fost 
condamnat şi dus la canalul Dunăre-Marea 
Neagră, pentru muncă grea. Eliberat în 1964, 
după ce ai lui îi făcuseră deja înmormântarea. 
41. BEDE, Iuliana. Învăţătoare, născută la 11 
august 1919. A executat 6 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberată la 22.06.1964. 
42. BELBE, Gheorghe Gr. Născut la 1921 la 
Aciua. A fost condamnat în 1948 şi a murit în 
1957, în închisoare. 
43. BELICZAI, Ioan. Preot, născut la 20 
decembrie 1911. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
12.02.1954. 
44. BENEA, Ştefan. Avocat, născut la 12 

ianuarie 1908. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 24.03.1954. 
45. BERKI, Iozsef. Muncitor, născut la 5 martie 
1917. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 14.04.1964. 
46. BIGE, Ioan. Funcţionar, născut la 4 
febr.1915. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 29.05.1963. 
47. BIKFALVI, György. Tehnician. N. 14 mai 
1941. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 31.08.1964. 
48. BILAI, Iosif. Ţăran din Pişcolt. A fost arestat 
în 1950, pentru că s-a împotrivit colectivizării şi 
sistemului de cote. 
49. BILŢIU-DĂNCUȘ, Ion. Din Satu Mare. A 
decedat în temniţă. 
50. BIRO, Andrei. Agricultor. Ucis la Odoreu în 
01.08.1949 de către securiştii Weisz şi Kun, 
pentru împotrivirea la colectivizare. 
51. BLAGA, Ioan. Agricultor, născut la 2 martie 
1925. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 28.08.1971. 
52. BLAU, Pavel. Lăcătuş, născut la în 1936. 
Originar din Satu Mare, a fost arestat pe 
24.04.19554 şi a murit în timpul anchetei la 
Securitatea din Satu Mare, pe 28.05.1954. 
53. BOARU, Vasile. Locotenent de aviaţie, 
originar din jud. Satu Mare. A fost condamnat în 
1948 la 17 ani de muncă silnică, din care a 
executat 16 ani şi jumătate, trecând prin beciurile 
Securităţii şi închis la Jilava, Aiud şi Baia Sprie. A 
fost eliberat în 1964. 
54. BOB, Leon. Ieromonah bazilitan de la Bixad, 
născut la 13 martie 1912, în Craidorolţ. Arestat în 
19 octombrie 1948, a fost condamnat la 8 ani de 
închisoare. A trecut vreme de 6 ani prin 
închisorile comuniste din Oradea, Sighet, Jilava, 
Cluj şi Gherla, precum şi la mina Cavnic. A 
decedat în 22 mai 2006. 
55. B O C A, Mihai .  Preot ,  născut  la  21 
septembrie 1887, la Petea. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Locuri de 
detenţie: Carei, Satu Mare, Ghencea. Eliberat la 
2.09.1956. După alte mărturii, a fost arestat în 
1952 şi a murit la Ghencea, în 1954 sau la Jilava, 
Peninsula în august (4 martie) 1953. 
56. BODI, Alexandru. Agricultor, născut la 19 
septembrie 1930. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 16.01.1963. 
57. BODNAR, Ludovic. Funcţionar, născut la 
31 iulie 1939. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 25.07.1964. 
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58. BOER, Vasile. Muncitor, născut la 16 
septembrie 1938. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
11.06.1960. 
59. BOGDANFY, Constantin. Preot romano-
catolic. A funcţionat ca secretar al episcopului 
Scheffler de la Satu Mare; arestat în 1950, după 
ce i s-a înscenat un proces, a fost închis la Sighet, 
în aceeaşi celulă cu Rafael Haag, Ioan Raţă, Ioan 
Suciu; consacrat episcop în clandestinătate; a 
murit la Aiud în 1 octombrie 1953. 
60. BOGZA, Vasile. Invalid din primul război 
mondial. Originar din Satu Mare. A fost arestat de 
două ori în perioada 1951-1953 şi chinuit în 
timpul anchetelor. 
61. BOJTHE, Dezideriu. Muncitor, născut la 10 
septembrie 1942. A executat 12 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
12.04.1960
62. BOLCHIŞ, Gheorghe. Preot greco-catolic. 
Arestat în 1948, a fost condamnat şi a trecut prin 
Gherla. 
63. BOLDOR, Nicolae. Învăţător, născut la 2 
decembrie 1921. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 18.01.1949. 
64. BONDREA, Ilie. Preot greco-catolic. A 
funcţionat la Bixad. Arestat în iulie 1956. Altă 
sursă afirmă că data arestării ar fi fost marţi, 
19.11.1948. 
65. BONDREA, Ioan. Agricultor, născut la 12 
ianuarie 1950. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 24.03.1971. 
66. BONEA, Ion Ştefan. Născut la 23 iunie 
1922, la Terebeşti. A stat 11 ani şi 7 luni în 
închisoare. 
67. BONTA, Gavrilă. A fost arestat în 1953 şi 
condamnat în lotul „paraşutiştilor”, pentru 
sprijinul acordat la instalarea unui aparat de 
transmisie radio. 
68. BONTA, Gheorghe. Funcţionar, născut la 2 
mai 1903. Condamnat la muncă silnică pe viaţă. 
A executat 11 ani de închisoare. I s-a confiscat 
toată averea. Eliberat la 16.04.1964
69. BONTA, Iosif. A participat la strângerea de 
informaţii pentru paraşutiştii din grupul condus 
de Ion Golea (Sabin Mare) şi a suferit din cauza 
implicării lui în această acţiune. 
70. BONTA, Liviu. Funcţionar, născut la 30 mai 
1933. Condamnat la muncă silnică pe viaţă. A 
executat 11 ani de închisoare. I s-a confiscat toată 
averea. Eliberat la 14.04.1964. 
71. BONTEA, Emilian. Funcţionar, născut la 6 

octombrie 1914. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
1.04.1953. 
72. BONTEA, Petru. Funcţionar, născut la 28 
august 1913. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 20.07.1953. 
73. BONTEA, Petru. Agricultor, născut la 20 
martie 1910. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 20 .07 1954. 
74. BONTEA, Petru. Preot greco-catolic, 
născut la 20.03.1910. A funcţionat în momentul 
arestării, adică în august 1952, la Istrău. Arestat 
administrativ, prin decizia M.A.I. nr. 536/1953, la 
2 ani închisoare; motivul: instigare publică 
contrarevoluţionară; a trecut lagărele de muncă 
forţată de la Galeş, Peninsula şi Poarta Albă; 
eliberat la 20.07.1954; la 1.10.1954 a fost 
reîncadrat la parohia Ruşeni, protoieria Satu 
Mare, de unde s-a pensionat la 1.01.1974. 
75. BORCA, Titus. Preot greco-catolic. A 
funcţionat la Pişcolt. Închis timp de 5 ani, 
începând cu 1949. După aceea a avut 5 ani de 
interdicţie. 
76. BORLAN, Grigore. Agricultor, născut la 17 
februarie 1923. A executat 3 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 9.03.1954. 
77. BORLEŞTEANU, Vasile. Avocat, născut la 
20 ianuarie 1920. Arestat în 15 august 1952, 
pentru politică liberală, ţinut până în aprilie 1953, 
când a fost trimis la Canal – Midia-Năvodari şi 
Rareşu – şi la Oneşti, în lagăre de muncă silnică. 
Nu a fost trimis în judecată, dându-i-se o 
condamnare administrativă de 5 ani. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 26.02.1954. 
78. BOROŞ, Alimpiu. Preot greco-catolic, 
profesor de religie la Liceul de băieţi „Gheorghe 
Şincai” şi la Gimnaziul de fete din Baia Mare. În 
octombrie 1948 i s-a impus domiciliu forţat, până 
în februarie 1952, când a fost arestat. A lucrat la 
Canal, în colonia Castelu, până în 14 februarie 
1953. După eliberare, a trăit în Carei, la fiica sa, 
Cornelia Derşidan. A murit în 28 mai 1978. 
79. BORŞ, Elena I. Moşiereasă, născută în 1905 
la Doba. I s-a impus domiciliu obligatoriu, în care 
a murit pe 24 iunie 1961. 
80. BOTA, Vasile. Preot ortodox din Pişcari. A 
fost arestat de Securitatea din Oradea în 12 august 
1952, după care a dispărut. 
81. BOTOŞ, Vasile. Tehnician, născut la 9 
noiembrie 1919. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 5.10.1962. 
82. BOZSI, Albert. Agricultor, născut la 23 mai 
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1904. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 1.01.1953. 
83. BRĂTAN, Ambrozie. Învăţător, născut la 9 
iulie 1929. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 21.08.1955. 
84. BRÂNDUŞAN, Victor. Preot greco-catolic, 
născut la 23 februarie 1903, la Babţa. Arestat în 
30.12.1958. A trecut prin închisorile Sighet şi 
Gherla. A murit în detenţie, la Gherla, în 1963. 
85. BREMI, Ioan. Agricultor, născut la 20 
decembrie 1908. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 1.02.1952. 
86. BUDA, Aurel. Jurist, născut la 8 iulie 1916. A 
executat 1 an de închisoare. I s-au confiscat 
bunuri mobile. Eliberat la 7.06.1948. 
87. BUFTEA, Gheorghe. Funcţionar, născut la 
30 martie 1925. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
10.02.1950. 
88. BUGA, Vasile. Agricultor, născut la 18 
nov.1913. A executat 10 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 1.04.1963. 
89. BURA, Lásló. Profesor, născut la 31 martie 
1932. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 30.05.1956. 
90. BURBAN, Traian. Student din Satu Mare. A 
fost anchetat în legătură cu organizaţia 
„Sumanele negre”. 
91. BURCUŞ, Traian. Doctor în drept, născut la 
1900. Avocat din Baia Mare, originar din Satu 
Mare. A fost anchetat în 1946 în legătură cu 
activitatea desfăşurată de organizaţia „Sumanele 
negre”. Arestat în 1954 sub acuzaţia de comitere 
de „crime împotriva umanităţii”, a executat 1 an 
şi jumătate de închisoare la Jilava. A decedat în 
13.01.1965, la Oradea.
92. BURCUŞ. Medic ginecolog la Satu Mare, 
frate cu Traian Burcuş. A fost şi el arestat. 
93. CARDOŞ, Mihai. Agricultor. Acuzat de 
uneltire, a fost ucis la Cuţa. 
94. CARDOŞ, Simion. Agricultor, născut la 8 
septembrie 1915. A executat 12 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
18.09.1961. 
95. CARDOŞ, Simion. Din comuna Târşolţ. 
Primar. Condamnat. A murit în 1961, în 
închisoarea Aiud. 
96. CAZAN, Mihai. Militar, născut la 19 
decembrie 1909. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 8.10.1955. 
97. CAZERNA, Anton. Din comuna Lazuri. 
Preot. Arestat în 1950. 

98. CĂPÂLNA, Coriolan-Silviu G. Preot, 
născut la 31 mai 1919 în Şimişna (jud. Cluj). 
Condamnat de Tribunaluş Militar Cluj, prin 
Sentinţa nr. 508/19.11.1959, la 7 ani de 
închisoare şi 4 ani de interdicţie corecţională; 
motivul: uneltire contra ordinii sociale. Pe atunci 
slujea în parohia Creaca, Sălaj. A executat 5 ani 
de închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 24.06.1964. După eliberare, a slujit şi 
la Vezendiu. 
99. C Â M P I A N U ,  Valer .  Născu t  l a  15 
decembrie 1897, în Hotoan. Doctor în drept din 
1924. A fost o perioadă destul de îndelungată 
primar al oraşului Carei, înainte de 1940. Arestat 
în 15 august 1952 şi condamnat la 3 ani detenţie 
grea. A trecut prin închisorile Satu Mare, Deva, 
lagărul Ghencea. Eliberat  în 8 octombrie 1955. A 
decedat în 4 aprilie 1965. 
100. CHECICHEŞ, Victor. Muncitor, 
născut la 5 aprilie 1926. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 19.10.1953. 
101. CHENDREA, Alexandru. Militar, 
născut la 5 decembrie 1906. A executat 6 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
8.02.1955. 
102. CHINDRIŞ, Alexandru. Preot greco-
catolic, născut la 24 aprilie 1907, la Ieud. A slujit 
la Fereşti şi Iapa, parohii maramureşene, inclusiv 
în timpul ocupaţiei horthyste. Refuzând trecerea 
la ortodoxie, s-a refugiat în munţi, conducând una 
dintre mişcările de rezistenţă împotriva 
comunismului. A fost arestat în 1953. A executat 
7 ani de închisoare. I s-au confiscat bunuri 
mobile. Eliberat la 8.11.1958. Altă sursă 
precizează că a fost pus în libertate în 1964. A fost 
angajat ca achizitor de legume şi fructe pentru 
aprovizionarea aprozarelor din Satu Mare. 
103. CHINDRIŞ, Maria. Profesoară, soţia 
preotului Alexandru Chindriş, născută la 23 
august 1915. Arestată în 1953, pentru că a refuzat 
să renunţe la credinţa greco-catolică. A executat 2 
ani de închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberată la 13.02.1954. 
104. CHINDRIŞ, Traian Şt., născut la 
10.02.1927, la Satu Mare. Student la Academia 
Comercială din Bucureşti. Arestat la 15 august 
1949, împreună cu mai mulţi membri ai T.U.N.Ţ. 
(Tineretul Unit Naţional Ţărănesc). Condamnat 
de Tribunalul Militar Bucureşti la 4 ani 
închisoare, prin sentinţa 979/1950. A trecut prin 
Jilava, Poarta Albă şi Galeş. 
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105. CHIRA, Gheza. Lucrător la CFR. Ucis 
la Odoreu, în 01.08.1949, de către securiştii 
Weisz  ş i  Kun ,  pen t ru  împot r iv i rea  l a 
colectivizare. Cadavrele celor ucişi au fost lăsate 
la marginea localităţii. Altă sursă precizează că a 
f o s t  s c h i n g i u i t  d e  c ă p i t a n u l  R e s s  ş i 
sublocotenentul Sipoş. 
106. CHIRA, Iuliana. Din comuna Vama. 
Soţia comisarului Iuliu Chira. Arestată şi 
torturată la Securitate. Condamnată la 19 ani 
muncă silnică. A trecut prin penitenciarele 
Oradea, Jilava, Mislea şi Miercurea-Ciuc. 
107. CHIRA, Iuliu. Comisar din comuna 
Vama. Arestat în 1954, cu lotul profesorului Ion 
Doroş. Condamnat de Tribunalul Militar Oradea 
la 19 ani de muncă silnică. A murit în închisoarea 
Aiud. 
108. CHIRVAI, Iosif. Preot greco-catolic din 
Amaţi. Arestat, a trecut pe la Securitatea Cluj, 
mutat apoi la Gherla. A murit în penitenciarul 
Gherla. Altă sursă precizează că după 8 ani de 
închisoare şi 5 ani de domiciliu obligatoriu, a fost 
împuşcat la Vatra Dornei, în 1967. 
109. CHIŞ, Milian. Funcţionar, născut la 20 
septembrie 1937. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 17.01.1963. 
110. CHIŞ, Vasile S. Agricultor, născut la 
15.12.1920 în Săuca. Arestat în 1952. A murit la 
12 martie 1953, în colonia 0893, lagărul Poarta 
Albă. 
111. CHIŞ-ROŞCANU, Eugen., născut la 
26.12.1899, în Istrău. Avocat la Oradea, membru 
P.N.Ţ. În perioada 1930-1940 a fost şef al plăşii la 
Săcuieni. În 1944 a fost arestat de Gestapo. La 20 
octombrie 1944 a revenit la Oradea, reorganizând 
P.N.Ţ., ca secretar la organizaţia Bihor. Arestat de 
sovietici la 2 febr. 1945, a fost dus în Ungaria. 
Anchetat în legătură cu sprijinirea organizaţiilor 
clandestine P.N.Ţ. Eliberat după 4 luni. A avut 
legături cu ofiţeri din misiunile americană şi 
engleză, pe care îi găzduia în Oradea. Arestat la 
14 martie 1950, în baza Ordinului 641/1950. I s-a 
prelungit pedeapsa (din 1945) cu 2 ani de 
închisoare. La 2 mai 1954, a fost adus la Oradea, 
de la Poarta Albă, pentru noi cercetări. Găsit 
nevinovat, a fost eliberat la 25 august 1954. 
112. CIOBANCAN, Vasile ,  născut la 
03.09.1929 în Blaja. Arestat în august 1955 şi 
condamnat la 15 ani de detenţie. A executat 
pedeapsa în închisorile Oradea, Aiud, Gherla şi 
Salcia. Eliberat în iunie 1964.
113. C I O N C A ,  I o a n  D . ,  n ă s c u t  l a 

11.09.1896, la Popeni (Sălaj). Revizor contabil la 
Satu Mare. Arestat la 16 martie 1952. Condamnat 
pentru „manifestări contra reformei monetare”. A 
murit la 19 noiembrie 1952, în timpul detenţiei, în 
lagărele de la Canal. 
114. CIORBA. Doi fraţi din comuna Certeze. 
În 1948, şi-au „speriat” consătenii cu afirmaţia: 
„Vin americanii”. Arestaţi, bătuţi şi condamnaţi 
ca „alarmişti”. 
115. CIORBA, Ioan. Agricultor, născut la 10 
martie 1930. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 2.08.1964. 
116. CIORBA, Teodor. Agricultor, născut la 
14 iulie 1932. A executat 6 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
9.07.1964. 
117. CIORBA, Vasile. Ţăran din Negreşti-
Oaş. Arestat în 1958. Condamnat de Tribunalul 
Militar Cluj (sentinţa 1/5 ianuarie 1959). A trecut 
prin penitenciarul Gherla şi lagărele din Bălţile 
Dunării. 
118. C I O R O B O I U ,  Radu ,  născut  la 
25.05.1938, la Satu Mare. Condamnat de 
Tribunalul Militar Timişoara la 5 ani închisoare, 
pentru „tentativă de trecere frauduloasă a 
frontierei”. A trecut prin penitenciarul Galaţi şi 
lagărul Luciu-Giurgeni. 
119. CIORTIN, Horaţiu. Medic, născut la 15 
februarie 1922. Provine dintr-o familie care a 
avut mult de suferit, tatăl şi încă doi fraţi trecând 
de asemeni prin universul concentraţionar. 
Arestat 6 luni, după 6 martie 1945 la Sibiu, pentru 
activitate PNŢ. Ieşit din închisoare, i s-a înscenat 
un proces, implicat fiind în organizaţia 
„Sumanele Negre”. Anchetat vreme de 6 luni, 
trecând pe la Malmaison, MAI, Curtea Marţială, 
Prefectura poliţiei, Jilava, Piteşti. În 1950 i s-a 
intentat un nou proces, condamnat prin sentinţa 
907 la un an, executat la Cluj şi la Canal. În anul 
1952 i s-a comunicat o pedeapsă administrativă 
de 60 de luni pe care a efectuat-o în coloniile de la 
Canal, Oneşti, Borzeşti, şi, în continuare, 
începând cu 20 iunie 1954, prin decizia 5130 i s-a 
fixat domiciliu obligatoriu la Măzăreni, în 
Bărăgan. I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat 
la 20.06.1956. 
120. CIRCA, Mihai. Agricultor, născut la 15 
iulie 1926. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 14.06.1955. 
121. CLINTOC, Iosif. Preot greco-catolic, 
născut  la  19 septembrie  1905.  Arestat 
administrativ, a executat 5 ani de închisoare. I s-a 
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confiscat toată averea. Eliberat la 22.03.1956. 
Alte surse precizează că ar fi decedat în condiţii 
de exterminare, în 1952, la Canal. 
122. COCA, Emilian. Tehnician, născut la 29 
august 1936. A executat 8 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 19.08.1959. 
123. COCONEŢI, Victor, născut în 1925, la 
Satu Mare. Student la Facultatea de Drept din 
Bucureşti. Şef de cabinet al ministrului delegat 
pentru problemele refugiaţilor din Ardeal. Arestat 
pe 2 februarie 1949, pentru activitate legată de 
reorganizarea PNŢ. Condamnat la 7 ani de 
temniţă grea, pe care i-a executat la Jilava, 
Lagărul de muncă forţată Peninsula şi Gherla. 
După eliberare, a fost în permanentă preocupare 
faţă de problemele politice, militând pentru a se 
face cunoscută în străinătate drama poporului 
român. Interesat de reorganizarea PNŢ, în casa 
lui se desfăşurau numeroase şedinţe. Securitatea a 
prins de veste. Ancheta dezlănţuită a fost dură 
urmărindu-se un proces de înaltă trădare. A fost 
azvârlit de la etajul IV al blocului ISEM din 
apropierea Bisericii Italiene din Bucureşti. 
124. CODREANU, Virgil. Avocat, născut la 
22 septembrie 1912. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 4.05.1954. 
125. COLDEA, Gheorghe. Agricultor, 
născut la 27 mai 1924. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
31.03.1962. 
126. CONDOR, Vasile. Avocat, născut la 11 
octombrie 1903. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 6.06.1954. 
127. C O R C A N ,  A u re l  I . ,  n ă s c u t  l a 
11.03.1900. Locotenent colonel, comandantul 
Regimentului 87. Arestat în 1948. Condamnat de 
Tribunalul Militar Bucureşti la 8 ani de închisoare 
(sentinţa 1003/20 august 1949). 
128. CORDOŞ, Ioan. Agricultor din Târşolţ, 
născut la 1909. A decedat în 1959, la Aiud. 
129. COSMA, Aurelia. Învăţătoare, soţia 
învăţătorului Ion Cosma. Născută la 18 aprilie 
1924, la Potău. Arestată şi anchetată la M.A.I. A 
executat 10 ani de închisoare. I s-a confiscat toată 
averea. Eliberată la 13.08.1963. 
130. COSMA, Ioan. Agricultor din comuna 
Pişcolt, născut la 16 octombrie 1924. S-a numărat 
printre cei 6 săteni care au strâns semnături pe un 
memoriu care cerea libertatea Bisericii Unite 
Române, memoriu adresat Guvernului şi 
Ministerului Culturii, în 1957. Anchetat şi 

torturat la Securitatea din Oradea. Condamnat în 
1958 la 10 ani închisoare, pentru „crimă de înaltă 
trădare”. A executat 5 ani de închisoare, trecând 
prin penitenciarele Oradea, Gherla, lagărul 
Periprava şi lagărele din Bălţile Dunării. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 22.06.1964. 
131. COSMA, Ion. Învăţător din Apa, născut 
în 07.12.1922, la Apa. Arestat în 15 august 1953. 
A fost executat în 31.10.1953, la Jilava, acuzat că 
a găzduit şi sprijinit paraşutiştii lansaţi în 
primăvara anului 1953. Altă sursă precizează că 
ar fi fost acuzat şi de „organizaţie subversivă”. 
132. COSMUŢA, Valentin. Învăţător, născut 
la 5 mai 1928. A executat 5 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
25.07.1962. 
133. COSTIN, Alexandru. Arestat cu lotul 
FDC Carei în mai 1948, a fost condamnat la 2 ani 
închisoare 
134. COSTIN, Ileana. Elevă. A fost arestată 
cu lotul Frăţiile de Cruce Carei, condamnată la 1 
an închisoare.
135. COZA, Aurel, născut în 17.09.1892, la 
Pribileşti. A absolvit teologia greco-catolică la 
Oradea şi la Universitatea din Budapesta. În 1918 
a fost primul profesor român numit la Baia Mare. 
Preda latina şi istoria. Director la Liceul „Vasile 
Lucaciu” din Carei, inspector şcolar. În perioada 
1940-1944 a rămas în Ardealul ocupat. După 
1944, a fost profesor la Cluj. Arestat la 15 iulie 
1952. Condamnat. Detenţia la penitenciarul 
Gherla. După expirarea pedepsei, a fost trimis cu 
domiciliu obligatoriu la Vatra Dornei. Eliberat. S-
a ocupat de publicistică. A murit în 1978, la Cluj. 
136. CRĂCIUN, Gheorghe. Preot-călugăr 
greco-catolic. Nume monah Leon. Fost frate 
şcolar, a funcţionat la Satu Mare. Născut la 10 
martie 1924. A executat 13 ani de închisoare. 
Motivul: crimă de înaltă trădare. I s-au confiscat 
bunuri diferite. A trecut prin temniţele: Jilava, 
Aiud, Gherla, Piteşti, Dej. Eliberat la 24.06.1964. 
137. CRIŞAN, Gavrilă. Avocat, născut la 4 
februarie 1905. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 6.04.1954. 
138. CRIŞAN, Tiberiu-Andrei, născut la 
14.05.1940 în Vetiş. Arestat în 01.04.1958 şi 
condamnat la 20 de ani muncă silnică pentru 
crima de uneltire, deoarece redactase şi difuzase 
manifeste pentru „instigarea populaţiei”. După 
torturile de la Securitate, a trecut prin cele ale 
muncii forţate de la Satu Mare, Gherla, Ostrov, 
Stoeneşti, Grădina. 
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139. CSAPO, Alexandru I., născut la 
18.03.1900, în Satu Mare. Avocat. Arestat la 15 
august 1952. A trecut prin penitenciarul Gherla şi 
a murit în lagărul Galeş, la 20 noiembrie 1952. 
140. CSÁKI, Pal. Funcţionar, născut la 19 
august 1915. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 26.04.1961. 
141. CSALINSKI, Gheorghe. Agricultor 
din Pişcolt, născut la 4 aprilie 1921. Împreună cu 
un grup de săteni din Pişcolt, strângea semnături 
pentru a se înceta măsurile de reprimare a cultului 
greco-catolic. Arestat şi torturat în timpul 
anchetei, la Securitatea din Oradea. Condamnat 
în 1959. A executat 5 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 22.06.1964. 
142. CSELENY, Ambrozie I., născut în 
11.04.1902 la Ambud. Paznic. Arestat la 29 
august 1952, pentru ajutorul dat celor care 
treceau fraudulos frontiera. Condamnat la 3 ani 
închisoare. A murit la 30 octombrie 1953, la 
penitenciarul Gherla. 
143. CUC, Gheorghe. Muncitor, născut la 9 
martie 1913. A executat 5 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 14.04. 1964.
144. DALLÓ, Ioan. Agricultor, născut la 20 
aprilie 1909. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 15.01.1963. 
145. DALLOS, Lajos. Agricultor, născut la 
26 august 1909. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
19.01.1963. 
146. DAN, Ioan. Contabil, născut la 10 
ianuarie 1931. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 11.12.1954. 
147. DAN, Ioan. Agricultor, născut la 17 
ianuarie 1909. A executat 4 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
14.07.1950. 
148. DAN, Ion. Din Pomi. A fost arestat. 
Condamnat la 2 ani de lagăr, prin Decizia M.A.I. 
nr. 446/27 septembrie 1951. 
149. DANO, Ioan, născut în 19.03.1902, la 
Satu Mare. Muncitor. Arestat în 1951. A murit la 
16 martie 1953, în lagărul „5 Culme” din cauza 
muncii forţate. 
150. DANCIU, Gheorghe, născut la 22 
februarie 1923. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 17.04.1956. 
151. DARABAN, Nicolae V., născut la 
10.01.1898, în Tur. Ţăran. Arestat în 18 august 
1952, pentru instigare. A murit în 1953. 
152. DĂNCUŞ, Sabin Gavril, născut la 

22.11.1930 la Ieud. Ieromonah la Moisei, apoi la 
Bixad. Arestat în 10 ianuarie 1950, cu grupul 
partizanilor Popşa din Ieud. Condamnat la 5 ani. 
A trecut pe la Canal, prin coloniile Poarta Albă şi 
Peninsula „Valea Neagră”. A fost mutat apoi la 
Aiud şi apoi la Gherla. După aceea a trecut la 
minele de plumb de la Baia Sprie. Aici a fost grav 
rănit, dar a scăpat cu viaţă. Mutat apoi la Aiud, de 
unde a fost pus în libertate în 6 octombrie 1956. A 
fost permanent urmărit de Securitate. 
153.  DĂRĂBAN, Teodor. Preot greco-
catolic. A slujit o perioadă la Pişcolt. A fost 
condamnat politic. Arestat în 5 august 1958 cu un 
grup mare de preoţi, pentru că a strâns semnături 
pe un memoriu înaintat Vaticanului. Torturat la 
Securitatea Oradea de locotenenţii Ciurcovici 
Radomir şi Anghel Tincău. Condamnat la 25 ani 
muncă silnică. A fost dus la penitenciarul Gherla, 
iar în 1960 a fost mutat în lagărul Periprava. În 
1963 a trecut prin lagărele Luciu Giurgeni, 
Strâmba şi Salcia. Eliberat la 16 august 1964. 
154. DEAK, Berta. Preot unitarian, născut la 
16.09.1919. Arestat în 1958. 
155. DEBROT, Florea. Contabil, născut la 3 
aprilie 1934. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 7.11.1953. 
156. DEJEU, Dumitru. Agricultor, născut la 
26 decembrie 1914. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 20.04.1949. 
157. DEMETER, Alexandru. Agricultor, 
născut la 18 aprilie 1930. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
27.07.1964. 
158. DEMETER, Mihai. Agricultor, născut 
la 31 august 1933. A executat 7 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
29.07.1964. 
159. DEMIAN, Titus. Avocat. Preşedintele 
Organizaţiei P.N.Ţ. Satu Mare. Arestat în 15 
august 1952. Condamnat la muncă silnică. A 
trecut prin lagărele Galeş, Peninsula, Poarta 
Albă. Eliberat în 1954. 
160. DIACONU, Mircea. Învăţător (Elev), 
născut la 22 mai 1930. A fost arestat în mai 1948 
cu lotul Frăţiile de Cruce Carei. Condamnat la 5 
ani închisoare. A executat 6 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
17.09.1953. 
161. DINDIUL, Emil. Agricultor, născut la 
20 ianuarie 1909. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 18.04.1964. 
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162. DOHI, E. Árpád. Agricultor, născut la 4 

iulie 1940. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 

confiscat averea mobilă. Eliberat la 23.06.1964. 
163. DOMOCOŞ, Ion. Om de afaceri (Satu 

Mare şi Bucureşti). Membru în conducerea 

P.N.Ţ. Arestat. Condamnat la muncă silnică. A 

trecut prin penitenciarul Jilava şi lagărul de la 

Capu Midia. Eliberat în 1955. 
164. DOMOKOS, Nicolae. Muncitor, născut 

la 6 dec.1941. A executat 4 ani de închisoare. I s-

au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 1.08.1964. 
165. DOMUŢA, Gheorghe ,  născut la 

16.02.1900, la Homorodu de Sus. Arestat între 

lunile martie-iulie 1951 la Gherla. După 

eliberare, a fost rearestat între iunie 1952-

octombrie 1953, trecând de acesată dată prin 

Oradea, Ghencea, Ferma Dudu şi Văcăreşti. 

Eliberat în octombrie 1953. 
166. DOROŞ, Ioan. Agricultor, născut la 19 

oct.1925. A executat 14 ani de închisoare. I s-a 

confiscat toată averea. Eliberat la 8.07.1964. 
167. DOROŞ, Ion. Învăţător din Târşolţ. 

Arestat în 1946 şi anchetat cu lotul „Sumanele 

Negre”. 
168. DOROŞ, Liviu. Jurist, proprietarul unei 

farmacii, născut la 20 iulie 1911. A executat 10 ani 

de închisoare. I s-a confiscat toată averea. 

Eliberat la 28.08.1961. A decedat în 1985, la 

Brăila. 
169. DRAGOMIR, Ioan. Episcop greco-

catolic, cu doctoratul în teologie la Roma. Născut 

în 7 iulie 1901 la Ariniş (Maramureş). A executat 

12 ani de închisoare. I s-a confiscat toată averea. 

Eliberat la 5.08.1964. O altă sursă afirmă că a fost 

prins şi arestat în 1952, după ce se ascunsese la 

Nunţiatură. Eliberat în 1956, după doi ani a urmat 

o nouă arestare, de această dată fiind eliberat în 

1964. A decedat în 1985. 
170. DUCAI, Gheorghe Gh., născut la 

04.03.1921. Din Lazuri. Arestat la 10 octombrie 

1960, pentru propagandă împotriva orânduirii 

socialiste. A murit în închisoarea Văcăreşti la 10 

dec. 1961. 
171. DUDAŞ, Lajos. Agricultor, născut la 6 
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,,Voievodul''	ascuns	al	munților
care	a	fentat	Securitatea

  storia se prelinge pe drumul abrupt al 
lumii, se infiltrează printre rocile bătute de vânt 
ale timpului și trăiește în umbra lui Cronos, 
așteptând să existe în continuare. Acele vremuri, 
acum trecute în paginile manualelor de istorie, 
înfățișează eroi și personaje uimitoare care și-au 
lăsat amprenta originală asupra istoriei. Acele 
vremuri au dat material de scris, căci, până la 
urmă, nu istoria i-a făcut pe eroi, ci vitejii au 
conturat istoria.

Nicolae Iorga spunea că istoria, eroii și 
tradițiile cunoscute ne fac mai sociabili, mai 
altruiști, mai iubitori de oameni și de viață, dorind 
să evidențieze bogăția pe care poporul nostru o 
are în spate și cu care trebuie să se mândrească, 
căci în perioada în care întunericul s-a așternut 
peste patria noastră, printre oameni simpli, dar cu 
speranță, se ivesc siluetele unor personaje 
luptătorare care aveau să ne arate mai târziu ce 
înseamnă eroismul, sacrificiul și fidelitatea 
pentru adevăr, pe un pământ înconjurat zi de zi de 
incertitudine și luptă. Dintre acestea, se remarcă 
cel care va fi supranumit ,,voievodul” rezistenței 
anticomuniste românești, mai ales că el a reușit să 
supraviețuiască și să își spună povestea sa și a 
camarazilor săi de arme și fapte.

‚,Am scris pentru a lăsa mărturie că acest 
colț de țară nu și-a plecat capul de bunăvoie în 
fața comunismului.[…] Am scris aceste rânduri 
în amintirea celor care au luptat și au murit în acei 
an i ,  1948 -1957 ,  î n  r ez i s t en ț a  a rma tă 
anticomunistă făgărășeană și care nu au nici 
mormânt, nici cruce.” mărturisea odată Ion 
Gavrilă Ogoranu, întrebat despre cartea sa 
publicată.

Ion Gavrilă Ogoranu s-a născut la 1 
ianuarie 1923 într-o familie românească din 
comuna Gura Văii, județul Făgăraș, fiind unicul 
fiu. Urmează cursurile prestigiosului liceu ,,Radu 
Negru” din Făgăraș, înrolându-se în această 
perioadă în Frăția de Cruce ,,Negoiul”, unitate a 
mișcării legionare destinată exclusiv elevilor, iar 
mai apoi se înscrie la cursurile Facultății de 
Agronomie din Cluj. În timpul studenției este 
implicat în mișcările de protest anticomuniste ale 
studenților clujeni, o perioadă critică în care 

,,teroarea roșie” se întindea treptat asupra țării și a 
estului Europei, iar represiunea era dură, liderii 
studenților și participanții fiind arestați și 
condamnați la închisoare. Prevenit, Gavrilă 
reușește să fugă, urmând să coordoneze mișcările 
anticomuniste de la distanță, ca mai apoi să fie 
nevoit să ia calea munților, alături de câțiva 
apropiați.

Astfel, el devine partizan, parte a mișcării 
de rezistență armată anticomunistă, fenomen 
amplu în țările căzute sub robia roșie. Această 
rezistență armată anticomunistă din Romania a 
fost cea mai îndelungată și mai de amploare 
dintre toate țările ocupate de sovietici după 1945. 
Aici au participat bărbați și femei, tineri și 
bătrâni, oameni cu toate orientările politice și 
pregătire profesională diversă. Rapoartele 
securității din 1949 enumerau peste 1000 de 
grupuri de partizani sau luptători individuali. Ion 
Gavrilă Ogoranu a fost liderul unuia dintre cele 
mai importante grupuri de rezistență, care acționa 
în apropierea satelor natale ale membrilor, fără 
susținerea cărora supraviețuirea lor în munți timp 
de atâția ani ar fi fost imposibilă.

Cristina-Maria	MAREȘ

I
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Grupul lui Gavrilă se refugiase în munții 
Făgăraș, încercând să evite capturarea pentru ca 
în cazul izbucnirii confruntărilor militare, ei să 
acționeze în spatele frontului. În acest sens, ei 
îndemnau locui tor i i  sa te lor  să  rez is te 
autorităţilor, în speranța că o revoluție va înlătura 
regimul comunist. Încercau să acționeze din 
umbră, să evite întâlnirile cu securitatea, însă 
trupele de represiune își extindeau căutările și de 
multe ori luptele erau inevitabile. Misiunea 
partizanilor devine o luptă acerbă între viaţă și 
moarte, aceștia încercând să contureze un destin 
diferit decât cel pregătit de sovietici pentru țară. 
Acesta povestea: ,,Ca tactică, am recurs la 
următoarea: nu trebuia să primim niciodată lupta 
deschisă, trăgeam cu foc scurt, apoi dispăream 
fără urmă, apărând cine știe unde, acolo unde ne 
convenea. Rostul nostru în munte îl vedeam 
astfel: să existăm așa, silindu-i să ne caute în 
continuu, să-i înnebunim căutându-ne, poate 
până ce vreo minune dumnezeiască va face 
posibilă o adevărată luptă de eliberare. Să fim o 
luminiță de speranță și încredere pentru toți cei ce 
vor auzi de noi.''

Acest stil de viață continuă timp de mai 
mulți ani, dar în urma presiunilor securității 
asupra unor oameni de încredere care îi ajutau și 
aprovizionau, încep să aibă mari lipsuri, 
despărțindu-se în grupuri mai mici pentru a 
supraviețui mai ușor. Toți camarazii săi sunt 
capturați prin trădare în 1956 și executați în 1957. 
Ogoranu reușește să scape printr-un miracol, 
acesta fiind plecat să-l caute pe un prieten mai 
vechi, doctorul Săbăduș din Galţiu, lângă Alba 
Iulia. Prietenul murise ucis în închisoarea de la 
Gherla, dar văduva acestuia îl ascunde pe Gavrilă 
în casă timp de mai mulți ani. Aici reușește să afle 
vestea că prietenii săi partizani au fost prinși și 
omorâți. Reușește, prin intermediari, să transmită 
în Occident că trăiește.

Vremurile se schimbă în România, 
Ceaușescu se îndepărtează de linia sovietică și 
încearcă să se apropie de Occident, având nevoie 
de creditele și tehnologia acestuia. În 1974, 
președintele Nixon urma să vină în vizită la 
București. Secretarul de stat Henry Kissinger îi 
prezintă lui Ceaușescu o listă cu românii de care 
statul american se interesează, pe această listă 
fiind și Ion Gavrilă Ogoranu. Surpriza a fost una 
uriașă, securitatea crezându-l mort. Este capturat 
în 1976 și anchetat timp de 6 luni, dar nu i se poate 
face nimic deoarece americanii se interesau de el. 
Este eliberat, i se face un nou buletin și începe să 

lucreze la Cooperativa Agricolă de Producție 
comunistă din localitate.

Octavian Paler observă cum câteva ore 
din viață pot fi schimbate total de către anumiți 
oameni care au ceva de spus. Povestește cu 
pasiune, creând o frumoasă, dar în același timp 
mustrătoare meditație despre omul Ogoranu, care 
a jucat un rol important în lupta românilor contra 
comunismului, acesta relatând cum în noaptea 
dintre 23 spre 24 decembrie 1989, dintr-un tren 
venit din Ardeal cobora un ,,bătrân necunoscut'', 
care venise să vorbească și el la buletinul de știri 
al studioului 4. Nu a fost lăsat. Se întâlnește apoi 
cu crainicul televiziunii, prezentându-se ca fiind 
cel ce a condus grupul de rezistență în Munții 
Făgăraș, crainicul întrebăndu-l contra cui a luptat 
acolo în munți. Vă puteți inchipui vreun francez 
întrebându-i pe cei care au luptat în rezistența 
franceză, împotriva cui au luptat, un maghiar să-i 
întrebe pe cei care s-au jertfit pentru revoluția lor 
pentru ce au luptat?!

După revoluție, totuşi, reuşeşte să își 
publice memorile sub titlul ,,Brazii se frâng, dar 
nu se îndoiesc'', 7 volume, în care face cunoscută 
lupta și jertfa sa și a camarazilor săi în clipele 
grele ale instaurării regimului comunist în 
România. Străinii i-au recunoscut meritele mai 
degrabă decât concetățenii săi: a fost invitat de 
onoare la multe conferințe internaționale 
dedicate fenomenului comunist, a fost decorat cu 
Legiunea de Onoare Franceză etc. În țară a 
participat la conferințe și simpozionane dedicate 
rezistenței anticomuniste. Ion Gavrilă Ogoranu 
devine o figură emblematică, eroul filmului 
,,Portretul luptătorului la tinerețe'', lansat la 18 
noiembrie 2010, care câștigă premiul special la 
festivalul de film de la Bratislava.

Se stinge din viață la 1 mai 2006, lăsând în 
urmă o viață dedicată luptei anticomuniste, dar 
fără să își facă mari iluzii că toți contemporanii 
săi i-au înțeles lupta: ,,Puțini, foarte puțini ne vor 
înțelege, ne vor iubi și relua lupta noastră 
pierdută, ca să meargă spre biruință. Pentru frații 
aceștia puțini am scris aceste rânduri.''

Ca o profesiune de credință pentru cei 
alături de care și-a jertfit tinerețea și viața, își 
încheie memoriile astfel:,, Acei ce au murit cu cei 
ce mai trăim îngenunchem în fața veșnicei 
Românii, rugându-ne: Mamă Țară, iartă-ne că am 
cutezat să luptăm și să murim pentru tine.''

,,O lumânare poate face oricând ceea ce 
soarele nu poate face niciodată și anume să 
lumineze în întuneric.''(Octavian Paler)
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Cronicarul	August	Treboniu	Laurian	
(1810-1881)

despre	Revoluția	din	Transilvania
Prof.	Ioan	CORNEANU

Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

              ugust Treboniu Laurian, pe numele său 
adevărat Augustin Trifan, s-a născut la 17 iulie 
1810 în localitatea Fefeldea, Scaunul Holrich, 
lângă Sibiu, și a decedat la 25 februarie 1881, la 
București. Tatăl său a fost Pavel Trifan, preot 
greco-catolic în localitatea Fefeldea, lângă Sibiu.
 A fost un reputat filolog, istoric, publicist, 
unul dintre conducătorii Revoluției Române din 
Transilvania (1848-1849), după care a îndeplinit 
și funcția de Președinte al Societății Academice 
Române și Președintele Secțiunii Literare (1867-
1876) de pe lângă Academia Română.

   
    

August Treboniu Laurian (1810-1881)
 
 August Treboniu Laurian și-a efectuat 
studiile secundare la Sibiu, apoi urmează studiile 
de filologie la Cluj. A mai urmat și cursurile de 
fizică, matematică și astronomie la Institutul 
Politehnic din Viena și la Götingen. El s-a mai 
ocupat și cu studii filologice în calitate de 

profesor la Colegiul „Sfântul Sava” din 
București, apoi la Universitatea din București, 
unde l-a avut coleg pe Nicolae Bălcescu, cu care a 
publicat în 1845 prima revistă de istorie 
românească numită „Magazin istoric pentru 
Dacia”, care se adresa tuturor românilor din cele 
trei provincii surori: Muntenia, Moldova și 
Transilvania. Articolele apărute în revistă au 
promovat un punct unitar privind existența, 
permanența și continuitatea neîntreruptă a 
românilor pe pământul Vechii Dacii. Materialele 
publicate au avut un puternic ecou în toate 
provinciile românești. 
 În 1843, se înscrie în „Societatea Secretă 
Frăția”, devenind un participant activ la 
pregătirea și desfășurarea Revoluției Române din 
Țara Românească de la 1848. La rugămintea lui 
Nicolae Bălcescu, a trecut în Transilvania să se 
implice cu toată ființa sa în Revoluția Română din 
Transilvania (1848-1849), având un rol 
important ca organizator și mobilizator al 
Românilor Ardeleni, pentru a lupta și pentru a-și 
câștiga demnitatea națională care a fost călcată în 
picioare secole la rând de către Ungaria, de grofi, 
de baroni, de culte și de toată administrația 
ungurească.
 În plan filologic, din dorința de a purifica 
Limba Română de influențele străine, a încercat 
să reconstituie Limba Română din secolul al 
XIII-lea, dinainte de ocupația Ardealului de 
unguri. El a pornit de la ideea că menirea omului 
de știință este de a servi patria prin demersul de a 
îndrepta Limba Română și de a îndepărta 
cuvintele ce nu sunt corecte.
 Între anii 1871-1876, în colaborare cu Ion 
C. Massim, profesor la Colegiul „Sfântul Sava”, a 
publicat, la îndemnul Societății Academice 
Române, „Dicționarul Limbii Române” în două 
volume (1871-1875), în care a încercat să 
prezinte o limbă românească purificată de 
elementele nelatine. Autorii „Dicționarului” își 
descriu lucrarea astfel: „Glosariu care cuprinde 
vorbele din Limba Română străine prin origine 
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sau forma lor, cum și cele de origine îndoielnică.”
 Primul volum al „Dicționarului” constă în 
două părți, cuprinzând 1646 pagini, în care sunt 
prezentate numai cuvinte de origine latină, cele 
mai multe neinițiate în Limba Română sau ieșite 
cu timpul. Partea a doua a „Dicționarului”, este 
un glosar de 584 de pagini, în care sunt cuprinse 
cuvinte de origine îndoielnică sau străină, care, 
având majoritatea doar valoarea de sinonime, 
sunt presupuse a fi eliminate din Limba Română. 
Ortografia propusă este cea etimologică, ca în 
limba franceză, în deplină concordanță cu spiritul 
epocii, când oamenii de știință români reușiseră 
să elibereze Limba Română de limba slavonă și 
trecerea de la alfabetul slavon la alfabetul latin, 
pentru o limbă românească curată.
 Adversar i i  curentu lu i  la t in is t  ș i 
elementele alogene din societatea românească au 
făcut o primire ostilă monumentalei lucrări 
„Dicționarul” ,  declarând, fără o solidă 
argumentare, că ortografia etimologică și o parte 
a vocabularului propus, fac Limba Română 
aproape de necunoscut  în acest „Dicționar”.
 August Treboniu Laurian, care prin 
publicarea „Magazinului istoric pentru Dacia”, 
conlucrase atât la dezvoltarea literaturii, cât și la 
deșteptarea și propagarea spiritului național, 
aleargă în Transilvania, unde a fost primit cu mare 
entuziasm de toți Românii. 
 În Cronica sa privind Revoluția Română 
din Transilvania se arată: „În primăvara anului 
1848, Românii din Transilvania electrizați de 
spiritul libertății, după care au suspinat și au plâns 
atâtea secole, se adunară în diverse locuri, și-au 
proclamat principiile dreptății și ale egalității 
celei nedespărțite de dreptate, și constrânseră pe 
Guvernatorul Transilvaniei cel compus din 
elemente împotriva Românilor, a le cere 
organizarea unei Adunări Generale a tuturor 
Românilor din țară la Blaj.
 În 13 Mai se adunaseră la Blaj peste 
40.000 de Români din toate categoriile societății, 
și în 15 Mai 1848 a fost inaugurată Adunarea cu 
toată solemnitatea. August Treboniu Laurian a 
propus punctele esențiale ale cereri lor 
Românilor, care au fost primite cu ovații și în 
unanimitate și după ce s-au redactat în forma 
cuvenită. Aceste puncte sunt pe scurt: egalitatea 
între toate națiunile din Transilvania; dreptul de a 
fi reprezentați în Dieta țării în proporție cu 
numărul locuitorilor din fiecare națiune; 
independența bisericii românești; desființarea 
iobăgiei; libertatea comercială și industrială; 

libertatea tiparului; înființarea tribunalelor de 
jurați cu dezbateri publice; gardă națională; 
salarizarea clerului din casa statului; fondarea 
școalelor și a unei universități românești; abolirea 
tuturor privilegiilor; împărțirea contribuției după 
proporțiunea averii; o nouă constituție cu drepturi 
egale pentru toate națiunile; un nou cod civil care 
să incrimineze criminalii și comercialii, după 
principiile libertății și egalității.
 În fine, Românii protestară împotriva 
deliberării asupra Unirii Transilvaniei cu Ungaria 
mai înainte ce Românii vor fi reprezentați la 
Dietă, în proporție cu numărul lor.
 S-au ales  două deputăț i i ,  una la 
Imperatoriu cu Episcopul Andrei Șaguna în 
frunte, alta la Dietă în frunte cu Episcopul Ioan 
Lemeni și un Comitet permanent la Sibiu, care să 
stea în corespondență cu deputații și să convoace 
Adunarea Generală spre a-i comunica rezultatul 
misiunii lor.
 Episcopul Andrei Șaguna, care a fost ales 
fiind încă flăcău, în credința sa, a declarat că el 
trebuie să meargă mai întâi la Cluj pentru a se 
prezenta înaintea Guvernatorului Provincial și 
după aceea se va duce la Viena. Adunarea nu a 
fost de acord cu acea întârziere.
 August Treboniu Laurian, cu alte trei 
persoane, s-au decis să plece neapărat la Viena, 
pentru a duce cererile Românilor la cunoștința 
Împăratului. Când au ajuns în Austria (24 mai 
1848), au aflat capitala Imperiului baricadată; 
Împăratul Ferdinand a fugit la Innsbruck, în Tirol.
 August Treboniu Laurian s-a consultat cu 
însoțitorii săi și au hotărât să plece la Innsbruck ca 
să-l întâlnească pe Împărat.  Împăratul a primit 
delegația Românilor abia în ziua de 11 iunie 
1848. El a răspuns simplu că Unirea Transilvaniei 
cu Ungaria s-a hotărât de către Dieta din Cluj în 
30 mai 1848 și că Ministerul Unguresc va împlini 
cererile Românilor în respectul punctelor 
detaliate în Petițiunea lor.
 Episcopul Andrei Șaguna cu o parte din 
deputații Români au rămas la Pesta, spre a insista 
pe lângă Ministerul Unguresc pentru punerea în 
lucrare a promisiunilor imperiale. August 
Treboniu Laurian s-a întors în Transilvania, unde 
află că forumul de conducere, Comitetul 
permanent al Românilor din Sibiu a fost desființat 
în mod brutal de Guvernul Ungariei, apoi au 
răspândit terorismul împotriva Românilor. 
Fiecare ungur se credea în drept de a teroriza pe 
Români cu armele Guvernului Ungar. Mulțime 
de Români au fost arestați, uciși și aruncați în 
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temnițe.
 În Transilvania, terorismul unguresc 
ajunsese la culmea cea mai înaltă. În 6 august 
1848, a fost arestat August Treboniu Laurian și 
aruncat în temniță. Poporul Român mai vârtos din 
marginile militare aleargă la Sibiu și au cerut cu o 
voce impunătoare libertatea lui August Treboniu 
Laurian.
 În 12 august 1848, Prefectura Generală 
deschise ușile cazarmei și August Treboniu 
Laurian a fost luat pe brațe de Români și a fost dus 
la Orlat. În 30 august 1848 a avut Adunarea 
Generală a Românilor la Orlat și regimentul de 
graniță român arătând abuzurile și crimele 
ungurilor sub pavăza Ministrului Unguresc, 
renunță de a mai asculta de dânsul și ceru arme de 
la Împărat pentru apărarea cauzei comune a 
Monarhiei. Asemenea acțiune a făcut și 
regimentul românesc din Năsăud în ziua de 2 
septembrie 1848.
 Însă cea mai grandioasă Adunare a avut 
loc la Blaj, în 17 septembrie 1848, la care au 
participat peste 60000 de Români din toată 
Transilvania, declarându-se ruptura Transilvaniei 
de Ungaria. În același timp, s-a declarat 
înarmarea generală a Românilor contra 
Ungurilor. Cu acel prilej au fost înarmate 15 
legiuni de Români.
 Prefectura Generală Militară a recunoscut 
Comitetul Român și s-au promis arme pentru 
Români și câte un ofițer din regimentele 
românești.
 În acele condiții se făcu o alianță comună 
a armatei imperiale cu Românii. Așa a început 
lupta Românilor împotriva Ungurilor.
 În câteva zile au fost dezarmați toți 
ungurii din Transilvania, însă în ziua de 20 
octombrie vice-tribunul Urban a fost învins de 
către regimentele secuiești la Reghin, dar în 24 
octombrie a sosit generalul Gedeon la Târgu 
Mureș și a împrăștiat pe secui.
 În 20 octombrie, Avram Iancu a cuprins 
Clujul. Ungurii s-au retras la Ciucea, în Munții 
Crișului. Acum toată Transilvania a fost curățată 
de Unguri.
 În 20 noiembrie Împăratul Ferdinand a 
abdicat și nepotul său, Francisc Iosif, s-a urcat pe 
tron. Românii se adunaseră în 16 decembrie 1848 
la Sibiu și hotărâseră să trimită o nouă deputăție la 
Împărat spre a solicita aprobarea cererilor 
formulate de Români la prima Adunare de la Blaj 
și a insista pentru punerea lor în aplicare. August 

Treboniu Laurian și Popasu au fost împuterniciți 
cu această misiune și peste câteva zile au plecat la 
Viena. Deputații Români nu au reușit să-l 
întâlnească pe Împărat în capitala Imperiului. Ei 
au socotit așa ca să meargă la Olmuțiu, unde, în 13 
februarie 1849, prezentară noului Împărat petiția 
Românilor.
 Între acestea se schimbase fața lucrurilor 
în Transilvania. Faimosul artilerist polon, Bem, 
trimis de către Ministerul Unguresc în 
Transilvania cu o artilerie tare, se pune în fruntea 
Ungurilor retrași în munții dintre Ungaria și 
Transilvania și prin strategia sa și prin 
dexteritatea de a mânui artileria, a pus din nou 
toată Transilvania în confuziune. Bătut în mai 
multe rânduri de către trupele imperiale, Bem se 
reculese din nou și cu ajutorul artileriei care după 
orice pierdere, era suplinită de alta din Ungaria, 
pe la începutul lunii martie 1849, a luat Sibiul, pe 
când generalul Puchner îl căuta pe la Târgu 
Mureș. Puchner cu trupele imperiale se retraseră 
în România. Însă Iancu, Axențiu și Balint se 
ținuseră tare între Alba Iulia și Munții Aurarii, au 
apărat cetatea Iulia și loviră puternic pe Unguri. 
Românii lăsați de imperiali, desfășurau o 
puternică forță, demnă de numele lor, până când 
Ungurii au fost siliți în luna august 1849, a 
depune armele.” (Din Istoria Românilor din 
timpurile cele mai vechi până în zilele noastre. 
Distribuită în trei părți și precedată de Geografia 
Modernă a Daciei, ca studiu preliminariu la 
Istoria Românilor din Dacia. Ediția a IV-a, 
București, p. 603-610)
   
 Din Cartea în Manuscris intitulată: 
Cronicari Români din Ardeal
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  şa cum am spus în discursul de la 
dezvelirea Monumentului Eroului Necunoscut, 
susţinut, în prezenţa a mii de sătmăreni, la 1 
Decembrie 2018, acest obiectiv a fost realizat cu 
sprijinul cetăţenilor municipiului şi judeţului Satu 
Mare, banii necesari provenind de la instituţii, 
asociaţii/fundaţii, persoane fizice, dar mai ales din 
partea unor firme ai căror manageri/patroni au 
înţeles importanţa demersului nostru. Voi încerca, 
în cele urmează să fac public lista acestor 
binevoitori şi, am putea spune, binefăcători ai 
c i v i l i z a ţ i e i  s ă t m ă r e n e ,  e n u m e r â n d 
finanţatorii/sponsorii/donatorii, aşa după cum 
apar ei în actele noastre contabile, 
mai puţin sumele alocate. Şi 
pentru a fi mai uşor de găsit 
fiecare, am alcătuit de fapt  liste, 4
ordonate alfabetic, una fiind 
alocată mass-media, care a avut un 
rol important, chiar dacă nu s-au 
primit bani din partea vreunui trust 
de presă.

Înainte însă de a expune 
aceste liste, subliniem de la 
început aportul determinant al 
Consiliului Județean Satu Mare, 
care a aprobat o finanțare în 
valoare de 96.350 lei (peste 
20.000 Euro) în cadrul uni proiect 
promovat în cadrul Programului 
Centenar,  fapt  pentru  care 
mulţumim atât conducerii acestei 
instituţii cât şi membrilor comisiei 
care a evaluat proiectul nostru. La 
acesta se adaugă efortul aproape 
zilnic al mebrilor Asociaţiei 
Civice Tempora Satu Mare şi al colaboratorilor, 
dat fiind faptul că a coordonat întreaga activitate, 
de la întocmirea şi depunerea primelor acte 
necesare avizării, până la adunarea fondurilor, 
plata facturilor şi finalizarea proiectului prin 
manifestarea din Ziua Centenarului Marii Uniri şi 
decontarea cheltuielilor către Consiliul Judeţean 
Satu Mare. Mai mult, s-a reuşit angrenarea mai 
multor instituţii şi organizaţii în vederea marcării 
l a  c o t e  î n a l t e  a  C E N T E N A R U L U I 

SĂTMĂREAN, respectiv organizarea de 
manifestări dedicate împlinirii a 100 de ani de la 
eliberarea oraşului şi judeţului Satu Mare de către 
Armata Română, prin intrarea acesteia în 
municpiul nostru în data de 19 aprilie 1919, şi 
instaurarea administraţiei româneşti, desfăşurate 
chiar la Monumentul Eroului Necunoscut, ridicat 
de înaintaşi tocmai pentru a glorifica jerfa celor ce 
şi-au dat viaţa pentru ca noi astăzi să ne vorbim 
limba, să ne cinstim tradiţiile şi obiceiurile şi să ne 
creştem copiii în cadrele morale creştine 
strămoşeşti. 
 Au făcut donații, sau au sprijinit logistic şi 

material proiectul, următoarele 
societăți:
S.C. Agricola Pișcolt S.R.L., S.C. 
A g r i n d  S . R . L . ,  S . C . 
Agroindustriala Carei S.A., S.C. 
Agrotex S.R.L., S.C. Alco Rom 
S.R.L., S.C. Alfa Autonova S.A., 
S.C. Alfa Vega S.R.L., S.C. Auto 
Reflex S.R.L., S.C. Avizooprod 
Impex S.R.L., S.C. Bodescu 
Import Export S.R.L.,  S.C. 
Brancom S.R.L, S.C. Bueno Lact 
S.R.L., S.C. Castrum Realty 
S.R.L., S.C. Ciciou Forest S.R.L., 
S.C. Contis Control And Testing 
Industrial Services S.R.L., S.C. 
Derşidan S.R.L., S.C. DG Sarcom 
S.R.L., S.C. Euroinsolv S.P.R.L., 
S.C. Executiv Trading S.R.L., 
S.C. Expedient S.R.L., S.C. 
Fabrica De Ciocolată Odoreu 
S.R.L., S.C. Farben S.R.L., S.C. 
Foresta Construct S.R.L. Tăşnad, 

S.C. Glionval Logistic S.R.L., S.C. Gordius 
S.R.L., S.C. Grenerg S.R.L., S.C. Heral Imobiliare 
S.R.L., S.C. Instal Ros S.R.L., S.C. Lebăda S.R.L., 
S.C. Lubexpert România S.R.L., S.C. Mueller 
Prietenii S.R.L., S.C. Plastica S.R.L., S.C. 
Practiker Billa S.R.L., S.C. Primalact S.R.L., S.C. 
Proiect Invest S.R.L., S.C. Proumin S.R.L. S.C. 
Promat Complex S.R.L., S.C. Qadral S.R.L., S.C. 
Rândunica Prest S.R.L., S.C. Rewna Prest S.R.L., 
S.C. Samcif S.A., S.C. Samgec S.R.L., S.C. Sam 

Cinste	celor	ce	au	sprijinit	refacerea	
Monumentului	Eroului	Necunoscut	

din	Satu	Mare!

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

A
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Meat Industry S.R.L., S.C. Sam Mills Europe 
S.R.L., S.C. Sam Mills Feed S.R.L., S.C. Sarcom 
Negreşti S.R.L., S.C. Soco Agro S.R.L., S.C. 
Sondex Production S.R.L., S.C. Supermarket 
Service S.R.L., S.C. Terra Sanislău S.A., S.C. 
Trotuş Grup S.R.L., S.C. Unicarm S.R.L., S.C. 
Vega S.R.L., S.C. Voiajorul S.R.L., S.C. Willy 
Prod S.R.L., S.C. Yan Ionel Service S.R.L. 
Asociaţii şi instituţii: 
Asociația „Alexandru Ioan Cuza” (cadre din 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare); 
Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere din S.R.I. – Sucursala judeţeană Satu 
Mare; Asociația Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere din M.Ap.N. – Filiala 
judeţeană Satu Mare; Asociația Naţională a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din 
M.A.I. – filiala judeţeană Satu Mare; Asociaţia 
Naţională Cultul  Eroilor „Regina Maria” – filiala 
judeţeană Satu Mare; Asociaţia „Codrenii” Satu 
Mare; Asociația Colonia Moților Ianculeşti;  
Asociația Consilierilor Juridici Satu Mare; 
Asociația Județeană a Pensionarilor Satu Mare; 
Asociația Ortodoxă „Sfânta Maria” Tăşnad; 
Cadrele din UM 0573 – Direcţia Judeţeană de 
Informaţii Satu Mare (contribuţie personală 
şi/sau 2% din impozitul pe venit); Cadrele din 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someş” 
Satu Mare (contribuţie personală); Casa 
Sectorială de Pensii a M.Ap.N. (2% din impozitul 
pe venit al unor cadre în rezervă şi retragere din 
M.Ap.N.); Casa Sectorială de Pensii a S.R.I. (2% 
din impozitul pe venit al unor cadre în rezervă şi 
retragere din S.R.I.); Corpul Național al 
Polițiștilor – Satu Mare; Oficiul Judeţean de 
Telecomunicaţii Speciale Satu Mare (2% din 
impozitul pe venit); Parohia Ortodoxă Bocicău;
Persoanele fizice: 
P.S. Virgil Bercea – episcop greco-catolic de 
Oradea, Baciu Cristian, Bărbuş Sergiu Dan Petru, 
Bende Ioan, Big Mihai, Bolba Maricica, Borz 
Camelia, Caziuc Emil Paul, Cheţan Marius Ioan, 
Cicio Ioan, Cordoş Nelu, Cosma Gavril, Costea 
Alina Teodora, Croitoru Elisabeta, Cucuiet 
Lucian, Dragoş Horaţiu Călin, Cicortaş 
Gheorghe, Darida Gheorghe, Drăgoi Ioan, Ecea 
Marius, Enătescu Virgil, Fabian Cristian Radu, 
Faina Angela, Fanea Adrian, Fanea Ioan, Farcău 
Ioan, Farcău Raluca, Găzdac Claudiu Florian, 
Gorşcovoz Andrei, Huzău Vasile, Iancu Adrian 
Vasile, Janai Petru, Maier Vasile, Manea Ioan, 
Marchiş Adriana, Micle Dumitru, Moiş 

Gheorghe, Pîrlea Mircea, Pop Nicolae, Pop 
Vasile Liviu, Pulbere Ioan, Racolţa Daniela, 
Racolţa Vasile, Rus Valer, Sala Florin-Cornel, 
Sas Ioan, Săndulescu Mircea, Simon Ecaterina, 
Teodorescu Maria, Vaida Ovidiu, Vaida Ovidiu 
Lucian, Vida Ioan, Viman Ioan, Zbona Peter,

Mul țumim de  a semenea  tu tu ro r 
cotidienelor locale, regionale şi naţionale, care au 
preluat și difuzat știri privind proiectul nostru: 
Actualitatea Sătmăreană; Buletin de Carei; 
Istoric, jurnalist, editorialist Evenimentul Zilei 
dr. Florian Bichir; Gazeta de Nord Vest; 
Informația Zilei; Jurnalul de Satu Mare; 
Portalsm; Presasm; Realitatea TV; Satu Mare 
Online; Sătmăreanul; Ziua de Cluj. 

Și ,  nu în  ul t imul  rând,  re i terăm 
mulţumirile noastre către:
-S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L şi arhitectul 
Mircea Corodan, care ne-a sprijinit „pro bono”, 
în întocmirea proiectului şi în toate demersurile 
pentru autorizarea construcției;
- S.C. RHC RAL CRIS SRL, societatea 
Colonelului (r) Ioan (Nelu) Hotea, care s-a 
ocupat, „pro bono”, de construcția soclului și 
amenajarea zonei;
- S.C. NE&RO INVEST S.R.L. Gherla, 
societatea,  condusă de domnul Romeo 
Protopopescu, care a refăcut statuia, prin 
s c u l p t o r i i  M i h a i  E c o b i c i  ş �  O v i d i u 
Protopopescu, și s-a implicat în obținerea 
avizelor de la Comisia de For Public de pe lângă 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
- S.C. LEVENTE COMPANY S.R.L. VIȘTEA 
(judeţul Cluj), care a furnizat piatra necesară 
placării soclului;
- Muzeului Judeţean Satu Mare, personal d-nei 
director dr. Daniela Bălu, pentru sprijin în 
documentare şi punerea la dispoziţie a plăcilor 
recuperate de la monumentul iniţial.

 În final, îmi exprim speranţa că nu am 
omis pe cineva (dacă am făcut-o îmi cer iertare şi 
promit să mă revanşez), dar şi că societatea 
sătmăreană, prin instituţii, asociaţii/fundaţii, 
societăţi comerciale şi personae fizice cu dare de 
mână, va sprijini şi alte demersuri dedicate 
păstrării memoriei înaintaşilor ce au făcut 
posibilă făurirea României Mari, precum şi a 
celor care au contribuit prin muncă, luptă, 
sudoare şi sânge la înfăptuirea altor măreţe 
realizări ale poporului român de pe meleagurile 
sătmărene. 
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