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    n trimestrul 3 al fiecărui an, deşi e vară, cald 
şi lumea este cu gândul doar la vacanţă, sunt cel 
puţin două evenimente importante din istoria şi 
calendarul instituțional al României care trebuie 
marcate corespunzător: 29 iulie – Ziua Imnului 
Naţional şi 30 august – Comemorarea Dictatului 
de la Viena din 1940. Spre cinstea lor, sătmărenii 
le-au marcat pe ambele aşa cum se cuvine.

Luându-le în ordine cronologică, vom vorbi 
mai întâi, pe scurt, despre Ziua Imnului 
Naţional. Ceremonialul oficial de pe platoul din 
Piaţa 25 octombrie 1944, organizat de către 
Instituţia Prefectul Judeţului Satu Mare şi 
Garnizoana Militară Satu Mare, s-a desfăşurat 
după acelaşi tipic al anilor trecuţi, doar că, de 
această dată, având în vedere proaspetele 
evenimente de la Caracal, ce au indus o emoţie 
aparte în rândul opiniei publice româneşti, 
inclusiv a celei sătmărene, prefectul judeţului 
Satu Mare, domnul Darius Filip, a considerat că 
se cuvine ca în locul dicursului propriu sau al 
mesajului din partea Guvernului României, să 
propună asistenţei un moment de reculegere în 
memoria presupuselor (din păcate şi la această 
oră doar „presupuse”) victime. 

Îmbucurător a fost faptul că partea religioasă 
a ceremonialului a fost oficiată de către PS 
Timotei Sătmăreanul, episcopul vicar al Eparhiei 
Ortodoxe Române a  Maramureşului  ş i 
Sătmarului, alături de protopopul de Satu Mare, 
Ioan Socolan şi preotul militar Cristian Silaghi. 
De asemenea, a impresionat intonarea Imnului 
Naţional „Deşteaptă-te, române” de către Marian 
Buzilă, atât datorită interpretării deosebite, cât şi 
pentru faptul că acesta a dat glas tuturor 
versurilor scrise de Andrei Mureşanu în preajma 
Revoluţiei de la 1848. Păcat, însă, că asistenţa a 
fost destul de redusă, doar câţiva reprezentanţi ai 
instituţiilor judeţene şi locale, ai asociaţiilor de 
pensionari şi de rezervişti militari, dar fără tineri, 
fără elevi... fără...

Acest aspect oarecum trist, credem că a fost 
compensat prin continuarea sărbătorii la Cercul 
Militar de Garnizoană Satu Mare, acolo unde 
Asociaţia Civică Tempora, alături de Biblioteca 
Judeţeană Satu Mare, şi cu sprijinul Instituţiei 

Prefectului Judeţului Satu Mare şi a Consiliului 
Judeţean Satu Mare, a organizat prezentarea a 
două cărţi dedicate Centenarului Marii Uniri, 
respectiv Emil Rebreanu, eroul de la Ghimeş-
Făget şi România, plai nemuritor. Unire şi 
credinţă, despre care fac vorbire într-un articol 
distinct. Nu voi insista aici asupra acestui 
eveniment editorial, doar voi consemna faptul că 
activitatea s-a încheiat cu un binevenit moment 
de „socializare”, derulat în cadrul ambiental 
deosebit al instituţiei gazdă, reuşita manifestării 
făcâdu-ne să ne gândim ca şi pe viitor aceste date 
importante din calendarul de evenimente al 
României să fie marcate şi prin activităţi 
culturale, precum lansări de carte, expoziţii, 
colocvii, simpozioane etc., astfel încât sătmărenii 
să rămână cu ceva în minte, inimă şi suflet!!

Referitor la cel de-al doilea eveniment, 
Comemorarea Dictatului de la Viena din 30 
august 1940, vom remarca suita de manifestări 
derulate la Satu Mare, Carei şi împrejurimi 
(satele de moţi ce au avut de suferit de pe urma 
acestui odios rapt teritorial), după cum rezultă din 
programul alăturat,  al  căror principale 
organizatoare au fost dr. Daniela Bălu de la 
Muzeul Judeţean Satu Mare, Daniela Ciuta de la 
Asociaţia refugiaţilor din Carei şi d-na Viorica 
Sava Toader. Din păcate, din cauze obiective, nu 
am putut lua parte decât la manifestarea de la 
Muzeul Judeţean Satu Mare, care a avut şi bune şi 
rele. Rău a fost că, dat fiind timpul limitat (a fost 
aprobat un anumit orar pentru marşul ulterior prin 
centrul oraşului), s-au lungit discursurile (unele 
chiar neavenite), astfel că doamna Daniela Bălu 
nu şi-a putut prezenta decât în parte materialul 
pregătit, fapt pentru care îl publicăm în acest 
număr, fiind unul foarte bine documentat şi 
merită să fie cunoscut de contemporani şi să 
rămână pentru cei ce vor veni după noi. De altfel, 
tot prin intermediul distinsei noastre colege de 
redacţie, publicăm şi articolul domnilor Ioan 
Lăcătuşu şi Vasile Stancu de la Sfântu Gheorghe, 
cei doi fiind invitaţi să participe la manifestare, 
dar starea sănătăţii şi vârsta nu le-au permis acest 
lucru.

În schimb, a fost prezent un alt istoric, de la 

Jurnalul	cimitirelor	şi	monumentelor	eroilor	
(XXXIX)

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET
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Cluj, care ne-a prezentat un material despre 
Avram Iancu. Las la o parte faptul că Eroul 
Naţional a trăit şi luptat cu aproape un secol 
înainte de Dictat, însă domnul profesor a insistat 
mai mult pe a cita critici, hule şi cuvinte jignitoare 
la adresa „Crăişorului munţilor”, decât în a-i 
scoate în evidenţă meritele incontestabile în 
trezirea conştiinţei naţionale a românilor 
ardeleni. Și aceasta în condițiile în care în sală 
erau zeci de urmași ai moților care efectiv îl 
venerează pe Avram Iancu și ar fi așteptat un 
altfel de discurs.

Pe lângă cele două manifestări menţionate 
mai sus, în această perioadă mai este o dată cu 
semnificaţii majore în istoriografia românescă: 4 
august 1919. Este data în care Armata Română a 
intrat în Budapesta, eliberând (şi nu ocupând, aşa 
cum unii istorici afirmă) capitala ungară de 
trupele bolşevice ale lui Bela Kun. Acea 
campanie a trupelor române din 1919, pornită la 
Hodod în 16 aprilie şi încheiată la Budapesta în 4 
august, via eliberarea Sătmarului la 19 aprilie, 
reprezintă una din cele mai glorioase pagini din 
milenara noastră luptă pentru independenţă şi 
neatârnare faţă de vecinii care ne-au pândit 
dintotdeauna slăbiciunile pentru a ne cuceri. 
Dacă debutul acestei campanii de acum 100 de 
ani a fost marcat la un nivel ridicat în judeţul 
nostru (vezi numărul anterior al revistei noastre), 
dar şi în cele vecine (vezi manifestările de la 
Oradea din 20 aprilie 2019), această zi sublimă de 
4 august, în care „opinca românească” a învins 
luxul şi opulenţa ungară (e adevărat, mascată sub 
„lupta de clasă” a secuilor şi maghiarilor 
bolşevizaţi şi sprijiniţi consistent de Moscova), 
nu a reprezentat o emoţie aparte printre români.

Să fim bine înţeleşi: Nu dorim repunerea pe 
tapet a mult trâmbiţatei probleme a Ardealului, 
istoria, cu datele şi cifrele ei, este cât se poate de 
clară în acest sens, orice încercări de inducere a 
unor idei şi teorii neorevizioniste în rândul 
opiniei publice internaţionale nefăcând altceva 
decât să ducă în ridicol pe cei ce le susţin, însă 
este nevoie să afirmăm, ori de câte ori avem 
ocazia, adevărul istoric şi să respectăm memoria 
înaintaşilor ce au servit cu mare cinste sub 
Tricolor. Aşa după cum se ştie, în lunga sa istorie, 
poporul român nu a râvnit la ceea ce nu era al său, 
nu a dus lupte de cucerire a altor teritorii şi 
neamuri, ci şi-a apărat doar ceea ce era al său, 
lăsat din moşi şi strămoşi de Divinitate, până şi 
Papa Francisc numind România ca fiind 

„Grădina Maicii Domnului”. Iar evenimentul din 
4 august 1919 nu face rabat de la această axiomă. 
Aşa cum spuneam mai sus, Armata română a 
ELIBERAT şi nu a OCUPAT Budapesta. Unde 
s-a văzut în multimilenara istorie a umanităţii ca o 
armată ce cucereşte un teritoriu să îl abandoneze 
de bună voie, fără luptă sau fără să fie presat de 
alţi factori externi, doar după 3 luni?! În plus, 
armata română, din Sătmar la Budapesta, s-a 
comportat pretutindeni cu umanism, ca o armată 
eliberatoare şi nu de ocupaţie, fără să comită 
abuzuri, fără să jefuiască şi să devasteze 
localităţile prin care a trecut, aşa cum, din 
nefericire, au făcut ungurii după Dictatul de la 
Viena din 30 august 1940. Mai mult, la doar 4 ani 
de la acest odios act, armata română a eliberat din 
nou Ungaria şi capitala ei de hitlerişti şi fascişti, 
în toamna-iarna 1944-1945. Mulţumirea? Unele 
forţe din ţara vecină pregătesc, acum, acţiuni de 
anvergură menite a contesta Tratatul de pace de la 
Trianon, la împlinirea unui secol de la semnarea 
lui în 4 iunie 1920, refuzând cu obstinaţie să 
recunoască un fapt certificat de două conferinţe 
de pace, succesive celor două războaie mondiale 
din secolul trecut, anume că Transilvania, 
Banatul, Crişana și Maramureşul, inclusiv 
Sătmarul, aparţin de drept României, atât din 
punct de vedere istoric, etnic, cultural şi 
demografic, cât şi geografic. Din acest ultim 
punct de vedere, cum s-ar mai putea numi 
România ca fiind „Grădina Maicii Domnului” 
dacă nu ar avea graniţele actuale, cele care o fac, 
întreagă, rotundă, „dodoloaţă”?!? 

Un moment emoţionant pentru mine a fost 
decernarea, de către PS Timotei Sătmăreanul, a 
Ordinului Crucea Justinian Arhiepiscopul al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului, „În semn de înaltă apreciere şi 
aleasă consideraţie în Anul Omagial al Satului 
Românesc, în Patriarhia Română”. Decernarea a 
avut loc cu ocazia celei de-a patra ediţii a 
Sărbătoriii „Fiii Satului Tătăreşti”, care s-a 
derulat în zilele de 31 august şi 1 septembrie, în 
cadrul căreia locul central, momentul principal, l-
a constituit sfinţirea de către arhiereul Timotei 
Sătmăreanul a două Capele de cimitir, ridicate de 
tătărăşteni întru slava lui Dumnezeu şi memoria 
înaintaşilor. Faptul că o comunitate mică şi 
îmbătrânită, aşa cum se prezintă astăzi 
Tătăreştiul, a reuşit să facă, din resurse proprii 
(fără prea mult sprijin din partea statului sau a 
comunei Viile Satu Mare), nu una, ci două capele 
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în cimitirele satului, reprezintă un exemplu că 
atunci când oamenii sunt uniţi şi au un scop 
comun,  se  pot  împl in i  mul te .  Mer i tu l 
incontestabil pentru aceste realizări revine 
preotului paroh, părintele Florin Libotean, care s-
a zbătut enorm să coalizeze toate energiile 
comunităţii locale şi a fiilor satului în această 
direcţie. În semn de apreciere pentru aceste 
eforturi, PS Timotei Sătmăreanul l-a „înaintat în 
grad înainte de expirarea stagiului minim” (ca să 
mă exprim într-un limbaj cazon), respectiv a fost 
promovat preot iconom stavrofor şi a primit 
dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Desigur, un rol important în aceste realizări a 
avut şi Asociaţia Fiii Satului Tătăreşti, pe care o 
conduc, distincţia fiindu-mi acordată în această 
calitate, însă, în cuvântul său, PS Timotei 
Sătmăreanul a accentuat activitatea mea în slujba 
păstrării memoriei înaintaşilor prin revista Eroii 
Neamului şi alte acţiuni în care sunt implicat. 
Vorbind de contribuţia asociaţiei, voi sublinia 
doar faptul că cele două capele au fost dotate şi cu 
câte un clopot, sfinţite şi ele cu acest prilej, unul 
fiind donat exclusiv de noi, nemai punând la 
socoteală contribuţiile particulare ale membrilor 
sau susţinerea din fondurile noastre a unei 
însemnate părţi din cheltuielile necesare 
organizării unor astfel de evenimente. Să fie 
primit! 

Mulţumim PreaSfinţiei Sale pentru că ne-a 
onorat cu prezenţa la acest emoţionant eveniment 
pentru satul meu natal şi pentru distincţiile 
acordate (au primit Diplome de vrednicie 
Consiliul parohial şi alte persoane care s-au 
implicat mai mult în ducerea la bun sfârşit a 
lucrărilor), aşteptând-l să mai vină la Tătăreşti şi 
cu alte ocazii. Mulţumim şi celor peste 20 de 
preoţi din Protopopiatele Satu Mare şi Carei, în 
frunte cu protopopul Ioan Socolan, care au fost 
alături de părintele Florin Libotean în acele 
momente importante din viaţa sa pastorală. 

Deși nu aveam cunoștințe de distincția ce 
urma să o primsc, am pregătit și noi pentru înaltul 
nostru arhiereu o Diplomă de Excelență, pe care 
i-am dăruit-o cu toată dragostea și recunoștința 
întregii comunități prezente la eveniment.  

Şi, cum ne place sportul şi „savurăm” orice 
succes sub Tricolor, nu putem rămâne tăcuţi în 
faţa fabuloasei victorii a admirabilei noastre 
campioane Simona Halep, reuşită pe iarba de la 
Wimbledon în faţa inegalabilei Serena Williams. 
Spuneam, înainte de marile ei succese de la Paris 

şi Londra, acum 2-3 ani, că Simona este un „bun 
naţional” de care nu avem voie să ne batem joc şi 
pe care trebuie să-l ferim de toate atacurile 
marilor „cunoscători” de pe net, care-i „poartă 
sâmbetele” de ceva timp. Îi invit pe aceşti 
„chibiţi” să-şi dea cu părerea despre Simona doar 
după ce vor fi câştigat şi ei niscaiva turnee de 
Grand Şlem: Campionatul de Table pe cartier sau 
Şotron în faţa blocului!! La ce condiţii oferă 
statul român sportului, performanţele Simonei 
sunt adevărate minuni. Și dacă ar fi avut parte de 
un program precum Bianca Andreescu, altă 
româncă talentată şi de succes (Doamne, şi câţi 
avem, în mai toate domeniile sportive, culturale, 
ştiinţifice...), rândurile de acum nu şi-ar mai fi 
avut rostul: Simona Halep ar fi la această oră 
numărul 1 mondial, liderul de necontestat al 
ierarhiei WTA de ani buni, având „în buzunar” 
cel puţin câte un titlu în cele 4 Grand Şlemuri 
mondiale. Plus Turneul Campioanelor. Mare 
păcat că nu avem o strategie, bazată pe o finanţare 
adecvată, a sportului în ţara noastră!!! Dar avem, 
oare, vreo strategie în vreun domeniu!?

Iată, ca exemplu, ce am citit pe net despre 
modul în care au reacţionat canadienii după 
succesul Biancăi (başca faptul că a ajuns unde a 
ajuns tot cu sprijinul statului canadian): „Bianca 
Andreescu, jucătoarea de tenis a momentului, 
după ce a reușit marea surpriză de la US Open 
2019, a primit o veste extraordinară din partea 
reprezentanților statului canadian. Michael 
Downey, președintele Federației de Tenis din 
Canada, a dezvăluit că toate costurile Biancăi 
vor fi suportate de forul prezidat de el. Practic, o 
mișcare pe care România nu o va face niciodată, 
nici pentru Simona Halep, dar nici pentru vreun 
alt sportiv.”

Menţionam în numărul anterior finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a câtorva monumente ale 
eroilor din judeţ, unele chiar ilustrând coperţile 
revistei noastre, realizări posibile prin  proiectul 
promovat de Muzeul Judeţean Satu Mare, prin 
Consiliul Judeţean Satu Mare, şi finanţat de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Ne 
bucură faptul că în această perioadă s-au finalizat 
şi alte lucrări de renovare ale operelor 
comemorative de război din judeţul nostru. 
Publicăm fotografii ale acestora şi în acest număr, 
puse la dispoziție, cu amabilitate de către domnul 
Radu Ardelean de la Muzeul Judeţean Satu Mare, 
cel care se ocupă îndeaproape de acest proiect.
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27 august - Carei - dimineața un tur al orașului cu vizitare obiective. Ora 16:00 
simpozion susținut de Vasile Lechințan. Titlul comunicării: Necesitatea 
întocmirii unui corpus de documente privind consecințele Dictatului de la Viena 
asupra românilor din Transilvania ocupată. Lansare carte: Vasile Lechințan, Port 
popular istoric românesc (până la 1940)
28 august - vizitare sat refugiați 1940, Scărișoara, program cultural-religios. 
Mănăstirea Scărișoara Nouă.
29 august - ora 16:00, vizitare sat Lucăceni. Întâlnire cu supraviețuitori ai 
Dictatului de la Viena.
30 august - Carei - ora 10:00 – participare la deschiderea oficială a Memorialului 
Mircea Dohan cu participarea Federației Naționale de Handbal. Ora 13:00 – vizită 
în satul Marna Nouă, întâlnire cu refugiați din 1940. 
Ora 16:00 - marcarea Dictatului de la Viena la Muzeul Județean Satu Mare, urmată 
de un marș și depuneri de coroane la Troița din centrul municipiului, la statuia lui 
Vasile Lucaciu și la bustul lui Avram Iancu.
31 august - ora 16:00 marcarea Dictatului de la Viena la Monumentul 
comemorativ al Refugiaților din Carei: TE DEUM, depuneri coroane de flori, 
simpozion cu participarea istoricului col. (r) Constantin Moșincat din Oradea. Va 
fi prezentă și familia fostului primar al Careiului din 1940, av. Valer Cîmpianu.
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Socond

Mădăras

Moftinu Mic (curtea bisericii)

Gerăușa

Moftinu Mare
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXVI)
Exemplul	parental	–	

secretul	reuşitei	educaţiei	copiilor

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

Îmi aduc aminte de o călătorie pe care am 
întreprins-o spre Muntele Athos din Grecia. Eram 
în maşină şi ascultam ceea ce se vorbea la radio. 
La un moment dat, intervine o voce care prezintă 
următoarea întâmplare. „Doi părinţi – un tată şi o 
mamă – intră grăbiţi într-un magazin cu jucării. 
Doamnă, intervine tatăl, noi avem un băieţel 
adorabil, inteligent, deosebit, în vârstă de şase 
anişori, care aproape tot timpul este trist. Noi 
suntem foarte ocupaţi şi, ca atare, lipsim mult de 
acasă, iar el e singur. Am dori să ne oferiţi o 
jucărie extraordinară de care băieţelul nostru să se 
îndrăgostească şi care să-l determine să uite că 
noi, părinţii lui, nu stăm prea mult acasă cu el. 
Doamna i-a privit mirată, dar şi cu compasiune, 
pe cei doi oameni din faţa sa şi le-a dat un răspuns 
plin de înţelepciune: Dragii mei, din păcate nu 
avem părinţi de vânzare!”

Cât adevăr conţin aceste cuvinte! 
Prezenţa sau absenţa părinţilor din viaţa copiilor 
condiţionează în chip covârşitor viitorul acestora. 
Participarea activă a părinţilor în complexul 
proces al educaţiei copiilor nu poate fi înlocuită 
de nimeni şi cu nimic. Legătura de sânge creează 
o unitate indestructibilă, indiscutabilă şi de 
netăgăduit. Un copil simte nevoia să dialogheze 
cu părinţii săi, să vadă că i se acordă atenţie în 
mod real, să constate că părinţii închid 
telefoanele, tabletele, laptop-urile, internetul, 
facebook-ul şi că toată grija/atenţia lor este 
îndreptată spre el, spre COPIL. 

Un copil are nevoie de afecţiune, de 
dăruire, de dragoste, de speranţă, de credinţă în 
Dumnezeu, de încredere în sine însuşi; are nevoie 
de părinţi care să mănânce cu el, să doarmă cu el, 
să sufere, să plângă şi să se bucure împreună cu el, 

să se roage cu el, să meargă la biserică împreună 
cu el (ca o adevărată familie creştină), care să-l 
ajute să discearnă binele de rău, care să-i acorde o 
educaţie aleasă, care să-i ofere posibilitatea să 
crească şi să trăiască în spiritul corectitudinii, al 
dreptăţii, al adevărului şi al prieteniei sincere. Un 
copil are nevoie de modele pozitive pe care să le 
imite, are nevoie de un climat de pace în familia 
lui, are nevoie de părinţi care se înţeleg, nu de 
părinţi care divorţează din cauza unor orgolii, 
aruncând copilul, fără voia lui, în mrejele 
periculoase ale anturajelor deviate, în cadrul 
cărora băutura, drogurile, cluburile, sexul sunt 
principii de viaţă. Un copil are nevoie de părinţi 
care să-l protejeze şi să-l ferească de asemenea 
capcane. În zadar îşi vor acuza părinţii copilul în 
viitor. E tardiv. Mai bine s-ar întreba: „Ce am 
făcut noi, ca părinţi, să-l ferim de astfel de 
încercări? Am fost lumină pentru el? Ne-am 
certat, ne-am despărţit şi am pus cariera, 
egoismul şi mândria mai presus decât educaţia 
propriului copil!”

Un copil are nevoie de părinţi care să 
înveţe împreună cu el, care să lucreze împreună 
cu el, care să-l coopteze în diverse activităţi, care 
să-l facă să se simtă util, care să-i aprecieze 
părerile, care să-i răspundă la întrebări fără urme 
de enervare, care să-l mustre atunci când greşeşte, 
care să-i explice motivul pentru care l-au certat, 
canalizându-l, cu răbdare şi bunătate, spre ceea ce 
este bine şi frumos în raport cu Dumnezeu, cu 
sine şi cu oamenii din jur. Un copil are nevoie de 
părinţi care să-i predea lecţiile autentice ale 
demnităţii şi ale responsabilităţii, care să-l facă să 
se simtă în siguranţă şi fericit în sânul familiei 
sale, indiferent de vârsta la care s-ar afla. Printr-

„C       redinţa, Dragostea şi Speranţa, aceste trei puteri de Dumnezeu grăitoare, sunt 
datori părinţii să le cultive cu grijă în sufletul, în inima, în mintea copiilor lor, dacă vor să 

vadă înflorind şi rodind în viaţa acestora: bucuria, pacea, liniştea şi fericirea” – 
Arhiepiscopul Justinian Chira.
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un astfel de comportament, părinţii nu fac altceva 
decât să făurească un cadru normal în care copilul 
să se dezvolte. Respectul copilului faţă de părinţii 
săi va veni ca o consecinţă firească, ce decurge 
din modul în care mama şi tatăl se raportează la 
propriii copii. 

Secretul educaţiei sănătoase îl reprezintă 
EXEMPLUL PERSONAL. Pilda vieţii 
construieşte său dărâmă. Dragi părinţi, să fim 
foarte atenţi! Şcoala nu poate suplini efortul 
nostru. Mi-a rămas întipărită în minte afirmaţia 
unui tată foarte indignat la auzul veştii că fiul său 
a făcut „nişte prostioare” la şcoală: „Doamna 
învăţătoare, eu l-am făcut, dumneavoastră să-l 
educaţi. Răspundeţi pentru el!” Ce eroare de 
gândire! Să ne schimbăm mentalitatea până nu e 
prea târziu. Să nu ne condamnăm copiii la 
depersonalizare, la izolare, la teribilism, la 
rătăcire, la dezintegrare morală şi spirituală! 
Viitorul copiilor depinde numai şi numai de noi, 
PĂRINŢII lor.

Vo i  î n c h e i a  p r i n  c u v i n t e l e 
Arhiepiscopului ş� Pǎr�ntelu� nostru Justinian 
Chira, care, de altfel, m-au provocat să scriu 
rândurile de mai sus: 

„Părinţilor, vă rog: staţi de vorbă mai mult 
cu copiii voştri. Priviţi-i mai atent. Ascultaţi 
suspinul, ce-l suspină uneori copiii şi în somn. 
Fiţi mai înţelegători faţă de ei. Acordaţi-le mai 
multă grijă. Căutaţi să înţelegeţi mai adânc viaţa 
lor. Ocupaţi-vă mai mult de sufletul lor. Priviţi 
mai des şi mai profund în ochii lor. Uitaţi-vă la 
faţa lor, care nu e întotdeauna senină. Ochii lor 
sunt de multe ori înnouraţi, privirea lor e tristă. 
Chipul lor e tulburat şi ostil parcă celor din jur. 
Când vedeţi aşa ceva, căutaţi cauza acestor 
lucruri. Coborâţi mai adânc în viaţa lor, în sufletul 
lor, în inima lor. Nu vă mulţumiţi şi nici să nu vă 

închipuiţi că v-aţi făcut datoria dacă le-aţi 
asigurat hrana şi haina. Gândiţi-vă că fiii voştri nu 
au numai stomac şi trup. Aduceţi-vă aminte că fiii 
voştri au şi inimă, şi suflet. Sufletul lor aspiră şi 
însetează mereu după desăvârşire, după fericire, 
după nemurire, după Dumnezeu, după o viaţă ce 
nu se reduce doar la a trăi, ci şi la cum se trăieşte. 
Întotdeauna, când te întorci de la muncă, TATĂ, 
gândeşte-te că te aşteaptă acasă copiii tăi. De 
multe ori ei nu dorm, ci aşteaptă să-l vadă sosind 
acasă pe tatăl lor. Îngrijeşte-te să nu te întorci între 
ei întunecat, nervos, sălbatic, păcătos. Gândeşte-
te că ochii lor, ochii copiilor tăi te privesc, te 
doresc curat, luminat, bărbat întreg şi minunat – 
aşa cum îşi închipuie fiecare COPIL că este tatăl 
lui. 

M A M Ă! O, mamă! În fiecare zi 
gândeşte-te că fiii tăi ar vrea să-ţi spună ceva. În 
inima sa, copilul de multe ori strigă şi suspină: 
mamă, mamă, stai de vorbă cu mine! Mamă, 
ascultă-mă! Mamă, unde eşti? Mamă, nu fugi de 
mine! Mamă, mă simt singur, mă simt tulburat, 
mi-e frică, sunt trist, sunt descurajat. Stai de 
vorbă cu mine, mamă! Şi când am bucurii, şi când 
am necazuri, am nevoie de tine, mamă! Te rog, 
stai de vorbă cu mine! 

Fraţi creştini, vă rog să staţi de vorbă mai 
mult cu copiii voştri. Ascultaţi-le gândurile. 
Priviţi-le visele. Înţelegeţi-le frământările şi 
aspiraţiile. Cuvântul vostru, viaţa voastră să fie o 
lumină şi o mângâiere pentru inimile lor, pentru 
sufletele lor, pentru vieţilor lor. Staţi de vorbă cu 
fiii voştri mai mult. Vorbiţi-le temeinic şi frumos 
despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre 
scopul suprem al vieţii lor. Copiii sunt comoara 
cea mai scumpă pentru o familie, pentru 
societate, pentru voi, părinţilor”.

1.Episcop Justinian Chira, „Viaţa Maicii Domnului”, Editura Episcopiei Ortodoxe 

Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1999. 
2.Arhiepiscop Justinian Chira, „Sfintele datorii ale familiei creştine”, Editura Episcopiei 

Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2012. 
3.Crişan Mircea, „Justinian, Arhiereul care ne arată pasul lui Dumnezeu în Nordul 

României”, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2014.

Bibliografie: 
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     a doar câteva zile după ce împlinise 
frumoasa vârstă de 82 de ani, ne-a părăsit, fără 
veste, profesorul IOAN CIARNĂU din 
Dindeşti. Spun fără veste, chiar dacă aveam 
cunoştinţă că nu este în cea mai bună formă în 
ultimul timp şi că mai în tinereţe se luptase cu un 
cancer ieşind învingător (vezi volumul său Cum 
am învins cancerul), pentru că nu auzisem să fie 
suferind, să fie „la pat”, cum se spune.

L-am cunoscut în urmă cu 10 ani, într-o 
toamnă, la Tătăreşti, când, în frumoasa biserică 
din satul meu natal, şi-a lansat volumul Să nu 
uităm Tătăreştiul, dăruindu-ne nouă, locuitorilor 
şi fiilor străvechiului sat românesc de la 
întrepătrunderea câmpiei someşene cu Codru, o 
carte deosebită, prima lucrare cu caracter 
monografic a localităţii. În aceeaşi perioadă 
scosesem şi eu primul număr al revistei Eroii 
Neamului, lucru despre care a luat la cunoştinţă, 
astfel că m-a contactat pentru a vorbi şi eu despre 
volumul domniei sale, alături de istorici 
consacraţi, respectiv Viorel Câmpean şi 
regretatul Gheorghe Toduţ. De atunci am rămas în 
relaţii foarte bune cu dânsul, l-am vizitat la 
Dindeşti, am participat la câteva din lansările 
altor volume ale sale, iar el m-a onorat de câteva 
ori cu prezenţa la acţiunile organizate de mine, 
inclusiv lansarea primului meu volum, Dicţionar 

de tătărăştisme, tot la biserica din Tătăreşti, doi 
ani mai târziu. Redau o fotografie de atunci, care 
ne aduce aminte şi de un alt mare cărturar dispărut 
al Sătmarului, părintele protopop Alexandru 
Tincu, care a ţinut să-mi fie alături la primele mele 
lansări de carte. Din păcate, la următoarele...m-a 
„asistat” din Ceruri...

Revenind la profesorul Ciarnău, voi sublinia 
faptul că cea mai „productivă” colaborare a 
noastră s-a materializat în articolele pe care mi-a 
făcut onoarea să mi le încredinţeze spre publicare 
în revista Eroii Neamului, începând chiar cu al 
doilea număr, martie 2010. Primele două articole 
au fost extrase din cartea Să nu uităm Tătăreştiul, 
prezentând aspecte din luptele purtate la Tătăreşti 
şi Gerăuşa de armata română în octombrie 1944, 
dar mai ales jertfa de sânge a ostaşilor noştri, în 
cele două localităţi fiind cele mai mari cimitire ale 
eroilor din judeţul nostru, cu excepţia celor din 
municipiile Satu Mare şi Carei. (Vezi: Ciarnău, 
Ioan. Tătăreştiul eroic. Eroii Neamului, Satu 
Mare, 2010, 2 (s.n.), nr. 1 (2), p. 9-10 şi Ciarnău, 
Ioan. Gerăuşa, sora de suferinţă a Tătăreştiului. 
Eroii Neamului, Satu Mare, 2010, 2 (s.n.), nr. 2 
(3), p. 13-15). Începând cu numărul 3(4) din 
2010, a publicat nu mai puţin de 21 de episoade 
despre Ion Antonescu, într-un serial intitulat 
Antonescu – pro şi contra, reliefând multe aspecte 

In	Memoriam	profesorul	Ioan	Ciarnău

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

L
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din viaţa fostului conducător al statului român, 
unele mai puţin cunoscute de opinia publică. 
Intenţia lui a fost ca aceste articole, alături de alte 
materiale pe care le deţinea, să fie cuprinse într-un 
volum de referinţă despre controversatul mareşal 
al României. Nu a fost să fie...Poate că la masa sa 
de lucru, în vasta arhivă documentară pe care o 
deţinea, familia să descopere acele documente 
suplimentare şi, împreună, să scoatem postum 
cartea respectivă.

Ar fi multe de spus despre un intelectual 
clasic al satului românesc de altă dată: a studiat şi 
şi-a desăvârşit pregătirea ca dascăl de istorie prin 
propriile puteri, nu tocmai la o vârstă fragedă, dar 
cu dorinţa şi hotărârea ferme de a se instrui la cele 
mai bune şcoli, astfel încât să fie capabil să 
transmită tinerelor generaţii de după dânsul date, 
informaţi, principii, teorii, dar şi emoţii şi 
atitudini patriotice. A fost şi rămâne un exemplu 
pentru ceea ce ar trebui să reprezinte un profesor 
de istorie dintr-o comună oarecare a judeţului 
nostru sau a ţării! De ce? Pentru că este printre 
puţinii, dacă nu singurul care a înfiinţat un muzeu 
local la Dindeşti, numit „Muzeul Văii Ierului” - 
deci cu vocaţie de muzeu regional, aproape după 
toate canoanele în materie, cu documente şi 
dovezi arheologice ale trecutului zonei, dar şi cu 
exponate mai aproape de zilele noastre. Ar fi 
frumos ca cei care sunt sau vor fi de acum înainte 
în fruntea treburilor obşteşti ale comunei Andrid 
să dea acestui muzeu numele ilustrului profesor. 
Astfel, dacă în viaţă nu a beneficiat cine ştie ce de 
pe urma activităţii  sale de cercetare şi 
scriitoricească, măcar generaţiile viitoare să-i 
păstreze vie memoria în acest fel.

În plus, tot dânsul a fost cel care s-a ostenit 
pentru ridicarea unui monument al eroilor în 
Dindeşti, organizând o amplă manifestare la 
inaugurare, iar apoi, an de an, preocupându-se de 
cinstirea înaintaşilor locali căzuţi pe câmpurile de 
luptă ale celor două războaie mondiale, de Ziua 
Eroilor, de Ziua Armatei, sau de Ziua Naţională, 
adunând în faţa acestuia cetăţeni şi elevi.  

Revenind la cărţile sale de căpătâi, cel puţin 
din punctul de vedere al tematicii revistei Eroii 
Neamului, respectiv Ultima brazdă şi Să nu uităm 
Tătăreştiul, trebuie să reliefăm faptul că în 
contextul documentării lor, profesorul Ciarnău şi-
a petrecut mult timp la Arhivele militare din 
Piteşti, reuşind să identifice numele şi datele 
personale ale mai multor ostaşi români căzuţi pe 
raza judeţului nostru în octombrie 1944, 

consemnaţi până atunci ca „eroi necunoscuţi”.
Desigur, aria preocupărilor sale în ale 

cercetării a fost mult mai largă, având o 
predilecţie pentru perioada imediat următoare 
celui de-al doilea război mondial, aşa-zisul 
„deceniu negru”, însă scopul iniţiativei noaste nu 
este, cel puţin acum, de a-i trece în revistă 
întreaga operă, ci doar de a-i cinsti memoria, de a 
lăsa câteva rânduri pentru posteritate în revista 
noastră, care să aducă mereu aminte de 
„profesorul Ciarnău de la Dindeşti”. Pentru 
aceasta, am făcut apel la cei ce l-au cunoscut, să 
scrie câteva rânduri despre viaţa şi activitatea sa, 
despre modul în care l-a perceput fiecare. Poate 
că, în viitor, cineva se va încumeta să scrie un 
material critic asupra întregii sale activităţi 
publicistice, şi nu numai, care, suntem convinşi, 
se va putea constitui într-un volum de mare 
substanţă, reprezentativ pentru judeţul nostru, dar 
şi pentru lumea dascălilor şcolii româneşti de azi 
şi de mâine.. 

Noi vom consemna aici, pe final, doar faptul 
că s-a bucurat în întreaga sa activitate didactică, 
de cercetare şi scriitoricească, de sprijinul şi 
susţinerea necondiţionate ale distinsei sale soţii, 
doamna învăţătoare Veronica, cea care era 
nelipsită de la multiplele sale lansări de carte ori 
de la orice eveniment cultural-patriotic la care  
domnul profesor se încumeta să participe, în 
ciuda vârstei şi afecţiunilor ce-l supărau. Sperăm 
ca doamna Veronica să treacă cu bine peste acest 
moment greu al despărţirii, iar imaginea 
luminoasă şi plină de viaţă a distinsului său soţ să-
i fie călăuză şi pavăză până la sfârşitul vieţii.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! 

Profesor Ioan Ciarnău
In memoriam

În ziua de 9 iulie m-am întâlnit cu Doina si 
Viorel Ciubotă, aflând vestea tristă a morții 
Profesorului Ioan Ciarnău.

L-am văzut ultima dată în 26 iulie 2016, 
înainte de pensionarea mea, când, împreună cu 
soția sa, doamna Veronica, au venit la Arhivele 
Naționale Satu Mare.

Întrucât amintirile nu se sting, precum și 
respectul pentru un om care s-a format şi îndreptat 
în viața sa, înnobilând, prin pasiune, profesiunea 
sa, Profesorul Ioan Ciarnău rămâne în memoria 
celor care l-au apreciat.

Ne-am cunoscut în urmă cu 34 de ani, 
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c â n d  l - a m  c o n s u l t a t  î n  p r o b l e m a t i c a 
monumentelor și cimitirelor de eroi.

S-a născut în data de 2 iunie 1937, în 
localitatea Pișcolt, fiul lui Ioan şi Maria. S-a 
căsătorit în anul 1959 cu Veronica Hendea, 
învăţătoare în Dindești, având împreună doi fii, 
Firicel și Cătălin Sorin.

Ioan Ciarnău a fost absolvent al 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Istorie. Ca profesor de istorie, a 
predat la școlile din Acâș, Andrid și Dindești. La 
19 Ianuarie 1990 a devenit Directorul Școlii 
Gimnaziale din Dindești, unde a înființat un 
Punct Muzeistic apreciat. Profesorul Ioan 
Ciarnău a fost pasionat de arheologie şi de 
cercetarea în domeniul istoriei, publicând câteva 
cărți importante de istorie.

Din mărturisirea recentă a doamnei 
Veronica, a reieșit că, până în ultimele clipe, 
profesorul Ioan Ciarnău s-a dedicat documentării 
istorice.

Era un om cu multă forță lăuntrică, 
perseverență și iscusință pentru a putea descoperi 
chipul şi rostul adevărului istoric, dar și pentu a 
cinsti memoria profundă a timpului cu generațiile 
şi valorile sale.

Profesorul Ioan Ciarnău a fost un autor 
important de articole și studii remarcate, 
publicate în revista ce s-a impus în peisajul 
cultural Sătmărean, Revista Eroii Neamului.

Dr. Lucian CUCUIET

Ioan Ciarnău, cel care ne-a ajutat 
„să nu uităm”

L-am cunoscut prin mijlocirea unei cărți. 
De altfel, acest obiect și dragostea pentru tot ceea 
ce este românesc în Sătmar, sunt cele două 
elemente care ne-au asigurat o prietenie, 
nedespărțită de cele câteva decenii care ne 
separau, ca vârstă. Era vorba de o carte despre 
Andrid, comuna în care și-a trăit marea parte a 
vieții. După ani, a dedicat și Dindeștiului o carte, 
„istorie” cum îi plăcea să spună.

Am fost alături la prezentarea și lansarea 
mai multor lucrări, perindându-ne prin Satu 
Mare, Baia Mare, Carei, dar și Tătărești, un sat 
eroic pe care el ne-a făcut „să nu îl uităm”. 
„Ultima brazdă” ar fi rămas o simplă sintagmă, 
ocărâtă de corectitudinea politică, dacă nu ar fi 
scris Ioan Ciarnău o carte cu acest titlu...

Și ne-a făcut să nu uităm nici alte 

localități sătmărene, care fără scrisul său ar fi 
astăzi mult mai sărace. A avut ideea de a nu face 
uitat nici centenarul nașterii unui mare istoric 
născut la Carei, profesor universitar în Cluj, 
Francisc Pall. Am avut onoarea să scriu cuvântul 
prefațator al acelei cărți. Volumul, lansat în 
biserica protopopiatului greco-catolic din Carei, 
a avut în prim-plan și câțiva universitari clujeni. 
Toți au fost de acord că înaintașul lor merită mai 

mult decât acel volum. Parcă și aveau în pregătire 
ceva; prioritățile cotidiene au făcut ca până în 
anul 2019, totuși, volumul realizat în anul 2011 
de Ioan Ciarnău să fie de referință. Timpul are 
însă răbdare...

S-a încumetat să scrie și despre un episod 
pe care istoriografia sătmăreană nu-l cunoaște 
mai deloc, iar cea română îl ignoră, parașutiștii, 
„anticomuniști” și „antisovietici”.

Am putea spune că i-a putut dedica 
scrisului doar „ultima brazdă” a vieții sale. Și aici 
s-a dat o luptă între istoricul-monograf și 
prozatorul-romancier. Dacă s-ar fi dedicat unui 
singur tranșeu ar fi fost mai sclipitor, dar cititorii 
prozei ori locuitorii satelor „monografiate” ar fi 
fost privați de atâtea bucurii. Astfel că a luptat pe 
ambele „fronturi”. Dar pe câte altele ale vieții de 
zi cu zi nu a luptat...

În partea vieții în care l-am cunoscut a 
fost nedespărțit de jumătatea vieții, doamna 
Veronica, căreia cu acest trist prilej îi transmitem 
gânduri de întărire. Gândim acum, retrospectiv, 
că Ioan Ciarnău nu ar fi putut străbate aceste 
vremuri ale „șerpilor” fără sprijinul unui însoțitor 
permanent și necontenit util. Curaj și putere, 
doamna Veronica, nu l-ați lăsat „singur pe 
Ionică”!

Dr. Viorel CÂMPEAN
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Profesorul Ioan Ciarnău, un prieten 
constant al Bibliotecii Municipale Carei

Domnul Ioan Ciarnău a fost profesor, istoric, 
autor al mai multor volume de cărți, o expresie a 
iubirii şi a respectului faţă de oameni şi cărţi, 
născută din colaborarea şi uniunea de gând şi 
faptă cu Biblioteca Municipală Carei. Un nume 
binecunoscut de către comunitatea locală, și nu 
numai, datorită profesionalismului și dăruirii sale 
în implicarea promovării cărții, lecturii și a 
bibliotecii, susținerii actului cultural local. O 
colaborare excelentă și o prezență permanentă au 
pus  bazele  unei  pr ie teni i  f rumoase  ș i 
binecuvântată între domnul Ioan Ciarnău și 
Biblioteca Municipală Carei .

În vizitele frecvente pe care le făcea la 
bibliotecă, locul unde mereu se întorcea cu 
plăcere, eram privilegiată de a vedea omul, soțul, 
tatăl, bunicul, un povestitor fascinant. Atât de 
multe întâmplări, dar câte povești trăite, câte 
nebunii frumoase, câte bucurii și împliniri trăite, 
un destin prescris, dorit și asumat, o voce caldă, 
cu calitățile unui orator desăvârșit, de neoprit 
uneori, avea  o plăcere intensă de a prezenta 
istoria adevărată și reală, cu date exacte și bine 
documentate.

Un înger, de acum, și-a găsit locul în 
biblioteca din rai, între cărțile pe care le-a iubit și 
le-a scris cu atâta plăcere. Cărți de valoare, scrise 
sub influența tuturor emoțiilor produse de trăirile 
conduse de aspectele frumoase și bune ale vieții. 
Fără  vreo osteneală  sau un efor t  prea 
împovărător, condus de farmecul scrisului și de 
faptul că va lăsa ceva în urmă. Și a lăsat învățătura 
muncii sale. Chiar și în zilele cele mai obidite, 
fiecare cuvânt, fiecare filă scrisă, erau o treaptă pe 
care o urca încet, dar cu o trăire și împlinire 

sufletească mare, răspunzător şi conștient moral 
de calitatea informaţiilor oferite. Și chiar dacă 
timpul trecea, înaintarea în vârstă fiind firească, 
inima și spiritul i se umpleau de un avânt tot mai 
puternic și plin de aspirații îndrăznețe. 

A lăsat în urmă o bogată colecție de cărți 
bune, cu informații utile. Sociabil, prietenos, 
mereu prezent la evenimentele dedicate 
cunoașterii  istoriei  neamului românesc 
organizate la bibliotecă, era bucuros să participe 
cu fiecare ocazie. Mereu îmi spunea: „Aici e locul 
meu, între elevi. Simt o bucurie și satisfacția 
împlinirii“. A fost iubit de către elevii de la școala 
unde a fost profesor. Ora de istorie era  mereu 
completată de o scurtă poveste haioasă, uneori un 
banc sau o glumă, reușind astfel să le transmită 
copiilor plăcerea studiului, de asemenea să  
respecte înaintașii, să cunoască trecutul țării, 
amintindu-le mereu că, de-a lungul veacurilor, au 
dăinuit credința, limba, obiceiurile și datinile.

Cu siguranță, dacă nu l-aș fi cunoscut, viața 
mea profesională ar fi fost mai săracă, nu aș fi fost 
furată de mirajul înțelepciunii acestui minunat 
om. Și pentru că am crezut că viața lui nu se va 
sfârși vreodată, am avut plăcerea de a sta în 
preajma unui om puternic care a trăit după 
propriile principii, dirijat de ambiții mărețe, 
perfecționist într-o lume nu tocmai perfectă, dar 
cu o experiență de viață și o gândire corectă.

                                                                   
Director Corina NUNA

Omul proiectelor

Pe domnul Ciarnău îl țin minte ca pe un etern 
om al proiectelor. Nu la mult timp după ce a 
împlinit 80 de ani, l-am întâlnit la un eveniment 
cultural. Dacă mulți pensionari care au privilegiul 
să atingă vârsta respectivă își fac planuri pe 
termen scurt, de obicei cu membrii familiei, 
pentru a savura tihna patriarhală, domnul Ciarnău 
avea proiecte pe termen mediu și lung. Unele 
dintre ele presupuneau multe ore de cercetări în 
arhive, pentru documentare. 

Ultimul eveniment cultural la care ne-am 
întâlnit a fost dezvelirea unei plăci comemorative 
cu Credenționalul sătmărean citit în Sala Mare a 
Prefecturii Carei, clădirea actualului Liceu 
Tehnologic „Iuliu Maniu”. Era foarte obosit și 
nițel bolnav, dar a participat cu tot sufletul la 
eveniment. Și avea proiecte. Multe proiecte. Nu 
le-a finalizat pe toate, dar a făcut mult mai mult 
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decât un profesor de istorie poate face de la 
catedră. A folosit fiecare zi de pensie, fiecare 
moment, pentru a aduce la lumină întâmplări și 
oameni din istoria locală și cea națională. 

Chiar dacă fizic nu mai este printre noi, el va 
trăi mereu prin cărțile pe care le-a scris, 
evenimentele culturale locale sau naționale la 
care a luat parte și… a fost parte. Chapeau, 
domnule profesor! Ne înclinăm cu respect în fața 
muncii dumneavoastră, a dedicației și a 
perseverenței pe care ni le-ați lăsat moștenire. Să 
nu uităm proiectele! Am învățat și noi că trebuie 
să avem proiecte pe termen mediu și lung. 
Mulțumim!

Prof. Nicoleta LATIŞ

Gânduri la o plecare… 

La plecarea pe drumul fără de întoarcere a 
câte unui semen de-al nostru, mă gândesc deseori 
la întortocheatele căi ale destinului, părându-mi-
se că viaţa ne joacă feste, că pur şi simplu râde 
răutăcios de neputinţele noastre. Inevitabil, acest 
gând m-a invadat din nou, la aflarea veştii că 
scriitorul şi istoricul careian, Ioan Ciarnău, ne-a 
părăsit. Dumnealui, care a privit moartea în ochi 
într-un moment dificil şi a reuşit s-o învingă, i-a 
căzut totuşi pradă, fără a mai fi nevoit să poarte o 
luptă cu ea... 

Nu am avut prilejul să vorbim, decât 
rareori. Dar, vederea figurilor luminoase ale 
soţilor Ciarnău îmi însenina mereu ziua. Încă de 
la prima întâlnire cu ei am fost impresionată de 
afecţiunea pe care şi-o manifestau reciproc şi pe 
care ne-o transmiteau şi nouă, slujind ca un fel de 
scut de apărare împotriva răului din jur. Iradiau 
bunătate, simplitate, puritate, gândul te ducea la 
bunici dragi, la familia ancestrală, tradiţională. 
Şi, cred că nu întâmplător, domnul Ciarnău şi-a 
pus talentul în întocmirea de monografii şi scrieri 
istorice, care transpun, în pagini memorabile, 
aspecte legate de trecutul românilor. 

Poposea des la evenimentele organizate 
în cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, chiar şi 
la cele pentru care trebuia să depună un efort 
suplimentar. Mă gândesc la o ediţie a Nocturnei 
bibliotecii, când, pentru lansarea unui volum al 
său, a aşteptat ore în şir să-i vină rândul la cuvânt 
şi a fost nevoit să pornească spre casă, în sătucul 
de pe Valea Ierului, în toiul nopţii. Noroc că nu 
era singur! 

Acum, mi-e greu să mă gândesc cum ar fi 

s-o întâlnesc pe doamna Ciarnău, fără Omul drag 
de alături, cu care erau nedespărţiţi...

„Timpul n-a mai avut răbdare”... dar a 
rămas moştenirea lăsată pe pagini de cărţi, care 
rememorează vieţi şi întâmplări, inclusiv pe cele 
personale. 

Un alt mod de a trăi, o viaţă şi după 
moarte... „Exegi monumentum aere perennius” 
(Am înălţat un monument mai durabil ca 
arama)... vorba poetului latin Horatius.

Drd. Marta CORDEA

Județul Satu Mare a pierdut un 
intelectual de marcă

L-am cunoscut pe profesorul Ioan 
Ciarnău în toamna anului 1967, odată cu 
repartizarea mea la Liceul Agricol din Livada. Ne 
întâlneam de obicei la ședințele de catedră pe 
județ. Lua cuvântul întotdeauna la aceste ședințe, 
ținea neapărat să împărtășească și altora din 
experiența sa. Ca profesor a fost devotat trup și 
suflet meseriei pe care și-a ales-o.

A fost  întotdeauna preocupat  de 
cercetarea arheologică a orizontului local, făcând 
multe descoperiri pe teren cu elevii săi, astfel a 
organizat și un muzeu local, Muzeul Văii Ieriului, 
contribuind la educarea tinerei generații, în 
spiritul dragostei față de patrie și față de neam. A 
fost întotdeauna un bun exemplu pentru 
profesorii mai tineri. A avut o activitate multiplă, 
a fost membru al Asociațiunii ASTRA Carei, în 
cadrul căreia a avut o activitate meritorie.

A fost și un prolific scriitor, l-au interesat 
evenimentele din timpul războiului, din orizontul 
local, a scris monografii și romane. Istoricul Ioan 
Ciarnău a colaborat, pe lângă Eroii Neamului, și 
la alte câteva reviste de prestigiu, unde și-a 
publicat rezultatele cercetărilor. Astfel au fost: 
Acta Muzeii Napocensis, Crisia, Satu Mare - 
Studii și cercetări, SCIV și altele. După 1989 a 
devenit directorul Școlii Gimnaziale din Dindești 
și a devenit cetățean de onoare al comunei 
Andrid, căreia i-a dăruit și o frumoasă 
monografie.

Plecarea lui la cele veșnice a îndurerat 
întregul corp profesoral de istorie, al cărui 
membru a fost. Județul Satu Mare a pierdut un 
intelectual de marcă, și un scriitor de primă mână.

Prof. Carol  C. KOKA 
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A învăţat prin vorbe 
şi a îndrumat prin fapte

Profesorul Ioan Ciarnău este cunoscut 
pentru publicul larg ca un istoric ce s-a manifestat 
plenar mai ales în amurgul vieții. A realizat un 
număr impresionant de lucrări ce descriu 
momente ale istoriei zbuciumate pe care le-a 
cunoscut regiunea de nord-vest a României. 
Lucrările istorice ale lui Ioan Ciarnău sunt foarte 
bine documentate, dat fiind apelul constant la 
sursele istorice directe. Evocările sale istorice, 
scrise sau prezentate în cadrul unor manifestări 
științifice, atrăgeau atenția prin paleta largă de 
izvoare istorice ce era invocată în argumentația 
științifică. Posibilitatea de a aduce informații din 
domeniul cercetării arheologice sau din arhivele 
cu documente oglindește pasiunea cu care 
studentul Ioan Ciarnău și-a însușit un vast 
instrumentar specific științelor istorice, 
instrumentar pe care îl utiliza cu o mare ușurință. 
Această ușurință de a scrie istoria avea la bază o 
conștiință a muncii, ce pornea fie din filonul 
tradițional al cărturarului ardelean, fie din cariera 
de profesor exercitată pe parcursul deceniilor, la 
școlile de țară, de la Dindești și Andrid. Pentru a 
scrie o lucrare istorică profesionistă, istoricul 
Ioan Ciarnău nu a pregetat să facă deplasări la 
arhivele din București  sau Pitești .  Din 
indemnizația sa de pensionar, profesorul Ciarnău 
pornea în orice localitate în care mai putea să se 
documenteze de la martorii vii ai relatărilor sale 
istorice. Ioan Ciarnău, alături de consoarta sa, 
doamna învățătoare Veronica, erau prezențe 
constante la manifestările culturale ce abordau 
teme istorice, evenimente pe care adesea le 
inițiau. 

Cu o profundă admirație, doresc să evoc 
însă activitatea arheologică realizată de 
profesorul Ioan Ciarnău. Pe parcursul întregii sale 
vieți profesionale a salvat vestigiile arheologice 
de pe raza localităților Dindești și Andrid sau din 
hotarele satelor învecinate. Vestigiile recuparate 
de domnia sa au ajuns la muzeele din Carei și Satu 
Mare, dar și la muzeele naționale din Cluj și 
București. Sigur că această activitate constantă a 
avut la bază sentimentul de mare responsabilitate 
civică și un înalt spirit patriotic, sentimente ce pot 
fi reproduse în cazul profesorului Ioan Ciarnău 
prin expresia latină: Amor patriae nostra lex!/ 
Iubirea patriei este legea noastră!

Una dintre cele mai dragi realizări ale lui 

Ioan Ciarnău a fost însă Muzeul Văii Ierului din 
Dindești. Pornit ca o splendidă colecție 
arheologică școlară, Muzeul Văii Ierului din 
Dindești a reprezentat dragostea sa de o viață. În 
anul 2017 a făcut eforturi deosebite să îl doteze la 
modul cel mai profesionist, aducând câteva 
camioane de mobilier expozițional din Oradea. 
Ultima vitrină a expoziției a fost amenajată în 
ultima zi a vieții sale! Cu nostalgie mă gândesc că 
primul muzeu pe care l-am văzut în viața mea a 
fost acela din Dindești. Vizionarea colecției 
muzeale și descrierea însuflețită făcută de 
profesorul Ioan Ciarnău mi-au rămas întipărite în 
minte pentru totdeauna! (Verba docet, exempla 
trahunt/ Vorba învață, exemplul îndrumă).

În veci pomenirea lui!
Dr. Liviu MARTA,

Manager al Muzeului Județean Satu Mare

In memoriam – istoricul, profesorul
 Ioan Ciarnău

(1937-2019)

E greu să scrii despre un bun prieten la 
timpul trecut. Cu vreo două săptămâni înainte de-
a trece la cele veșnice, vorbeam la telefon despre 
proiectele nostre. Era în plină activitate creatoare. 
Vestea trecerii sale la cele veșnice mi-a dat-o 
fiului său, Firicel, cu câteva ore înainte de-a fi 
condus pe ultimul drum. Întâmplător, a fost găsit 
numărul meu de telefon în agenda lui personală. O 
spun cu regret, deoarece n-am reușit să particip la 
înmormântarea lui, fiind plecat din localitate, ori 
distanța nu îmi permitea să ajung la ora fixată a 
despărțirii. Lipsa de la căpătâiul său o regret și 
acum când scriu aceste rânduri. 

Ne-am cunoscut cu ani în urmă, mai întâi 
cu prilejul unor lansări de carte, apoi la alte 
manifestări organizate, în special la Carei, de 
către Biblioteca municipală, invitat fiind să 
vorbesc despre cărțile sale. O făceam cu mare 
plăcere. Apoi, în calitate de editor, am participat la 
lansarea a două din volumele sale: Francisc Pall, 
100 de ani de la naştere, apărut în anul 2012 și 
Căpitanul Mare Sabin, apărut în anul 2017. 

Cu toate că avea aprecieri făvorabile, fiind 
recompensat cu premii și distincții privind 
activitatea sa în țară și județ, în special în zona 
Careiului, își dorea din suflet acel titlu de 
Cetățean de Onoare al comunei Andrid, 
deoarece, pe lângă acea monografie dedicată 
comunei, a fost ani de zile membru ales al 

14



Consiliului Local Andrid. Tacit, a făcut toate 
demersurile spre a i se acorda acest titlu, 
susținând în fața consilierilor acel laudatio 
privind activitatea sa în cadrul comunității. 
Merita şi merită acest titlu, fiindcă a lăsat în 
urma sa roadele cercetărilor sale consemnate în 
câteva volume, un muzeu în care a adunat tot ce se 
putea afla în zonă, a educat generații de copii în 
calitatea sa de profesor, a contribuit prin 
proiectele sale la destinele comunității din care a 
făcut parte, a fost un bun credincios, zbătându-se 
pentru repunerea în drepturile sale a bisericii 
greco-catolice. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Dr. Aurel POP

In memoriam Ioan Ciarnău

 Vestea trecerii în eternitate a profesorului 
Ioan Ciarnău a întristat profund nu numai familia 
sa, ci și pe toți locuitorii din Dindești, dar și un 
număr mare de prieteni, printre care cadre 
didactice, istorici, scriitori și ziariști.

 Am avut fericitul prilej să-l cunosc de 
aproape 50 de ani, prin scrierile sale apărute în 

presa județeană și în revista Eroii Neamului, 
precum și prin cărțile tipărite și apreciate de 
cititori și de specialiști. Amândoi aveam 
specialitatea de profesori de istorie, drept pentru 
care ne-a legat o prietenie sinceră, deseori făceam 
schimburi de opinii cu privire la istoria locală, dar 
și la istoria României sau cea universală.

 Pe lângă faptul că a fost profesor pentru 
multe generații de copii din Dindești, Ioan 
Ciarnău nu numai că scria, dar se ocupa de 
arheologie, contribuind la scoaterea la suprafață a 
unor obiecte din vremuri străvechi din Valea 
Ierului, în special din Dindești, Andrid, Vezendiu 
sau Tiream. Ajutat de elevi, Ioan Ciarnău a 
organizat, cu forțe proprii, un muzeu la școala în 
care activa, multe lecții de istorie le ținea în 
incinta acestuia.

Ioan Ciarnău era un patriot și un specialist 
consecvent în domeniul cercetării științifice, și 
pr in scris ,  ș i  pr in emisiuni  televizate, 
argumentând cu documente autentice existența, 
permanența și continuitatea românilor pe 
pământul vechii Dacii. 

Ioan Ciarnău combătea cu mărturii scrise 
și  arheologice teoriile antiromânești  și 
revizioniste, care și în zilele noastre contestă 
dreptul românilor asupra spațiului sfânt pe care îl 
locuiesc. Îmi amintesc despre aceste dezbateri la 
sesiunile de comunicări științifice și la 
simpozioanele la care participam. Voi reda din 
memorie cuvintele sale la o sesiune de 
comunicări științifice din Carei, în care a spus: 
„Noi românii  suntem aici  din  vremuri 
imemoriale, suntem clădiți din piatră, odată cu 
Munții Carpați. Dumnezeu ne-a dat cerul și 
soarele, iar pământul, râurile, dealurile și munții 
au fost udate cu sângele a milioane și milioane de 
înaintași”.

Ioan Ciarnău a fost ajutat în munca sa de 
soția Veronica. Ea a creat condiții ca soțul ei să 
lase o operă de mare valoare științifică. Prin 
moartea sa, știința și istoria românească a pierdut 
un OM de mare valoare.

Nimeni nu este întrebat când dorește să-și 
ia rămas bun de la această lume. A plecat prea 
devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. 
Să fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească trupul 
și sufletul!

Prof. dr. Ioan CORNEANU
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Un intelectual demn, care avea mereu la el 
cuvântul și nu a pregetat niciodată să îl 

folosească

„Sunt suflet în sufletul neamului meu
Ş�-� cânt bucur�a ş�-amarul” - sunt versurile lui 
George Coșbuc care reflectă cel mai bine trăirile 
și activitatea celui care a fost Ioan Ciarnău.
  La început de iulie 2019 s-a stins din viață 
un român adevărat, un profesor de istorie devotat, 
atât patriei sale, cât și locurilor natale. Profesorul 
Ioan Ciarnău a fost renumit pentru activitatea sa 
neobosită în folosul națiunii. Profesor, scriitor, 
arheolog, muzeograf…nu a precupețit niciun 
efort pentru a-și aduce contribuția la educarea 
tinerei generații, la realizarea de monografii sau 
romane, la amenajarea unui muzeu în satul său.
  A fost membru al Asociațiunii ASTRA 
Carei încă de la reactivarea activității acesteia. 
Am organizat împreună lansări de carte și 
activități cu tinerii veniți în vizită la Dindești. Nu 
a precupețit niciun efort când a fost vorba de 
acțiuni în folosul neamului său, cu care s-a 
identificat în mod sublim.

În data de 19 noiembrie 2011, la Carei au 
avut loc manifestări ample dedicate aniversării 
Centenarului naşterii marelui istoric careiean 
Francisc Pall, prilej cu care au fost prezenti 
oaspeţi de seamă printre care și actualul 
președinte al Academiei Române, academicianul 
Ioan Aurel Pop.

La simpozionul ce a avut loc în incinta 
Bisericii Sf.Andrei au participat Prea Sfinţitul 
d r.Vi rg i l  Bercea ,  Episcop  de  Oradea , 
academicianul Ioan Aurel Pop, Rector al 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca și 
Directorul Centrului de Studii Transilvane, conf. 
univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultatii de 
istorie din cadrul UBB Cluj, Conf. univ. dr. Ionuţ 
Costea, prof. univ. dr. George Cipăianu de la 
UBB Cluj, prof. univ. Blaga Mihoc.

Cu acest prilej, profesorul Ioan Ciarnău a 
editat  lucrarea Francisc Pall, 100 de ani de la 
naştere, carte dedicată tuturor careienilor, dar nu 
numai, și care aduce noi  date despre ultima parte 
a vieţii acestuia.

La lansarea de carte Atac la Balta Verde a 
avut parte de momente emoționante din partea 
moațelor din Marna Nouă, care au adus cu ele 
doina arhaică …

Sunt doar câteva exemple din noianul de 
a c t i v i t ă ț i  u n d e  î ș i  p u n e a  a m p r e n t a 

inconfundabilă.
A fost un intelectual demn, care avea 

mereu la el cuvântul și nu a pregetat niciodată să 
îl folosească. „Cultura”, spunea el, „este o armă 
în lupta cu întunericul”.

Ne-a lăsat Ultima Brazdă, Vremea 
șerpilor, Nu ești singur Ionică,  Studii de 
arheologie din zona Ierului, Cum am învins 
cancerul, Să nu uităm Tătăreştiul, Comuna 
Andrid, Grupul de rezistenţă anticomunistă şi 
antisovietică de la Pir, Careiul şi Răscoala lui 
Rákóczi, Istoria Dindeștiului etc.

Vom fi mai săraci sufletește fără 
profesorul Ioan Ciarnău din Dindești. Plin de 
energie creatoare, profesorul Ioan Ciarnău va 
rămâne pentru noi un model de viață.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să îl 
așeze de-a dreapta Sa!

Rămas bun, domnule profesor Ioan 
Ciarnău! 

Ing. Daniela CIUTĂ
Președinte Asociațiunea ASTRA, 

Despărțământul ,,Aurel Coza” Carei

IOAN CIARNĂU
1937-2019

    
Profesorul Ioan Ciarnău s-a născut la data 

de 2 iunie 1937 în localitatea Pișcolt, județul Satu 
Mare. Urmează cursurile primare și secundare în 
localitatea natală, iar pe cele liceale în localitatea 
Carei. Este absolvent al Universității „Babeș-
Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie.

    După absolvirea studiilor superioare, se 
angajează ca profesor de istorie în localitatea 
Dindești, județul Satu Mare. Ca profesor de 
istorie, pune bazele Muzeului Școlar Valea 
Ierului, cu accent pe arheologie, fiind pasionat de 
acest domeniu.

   Muzeul se află așezat în centrul localității 
Dindești, în curtea Școlii Primare. Dat fiind că 
acest proiect a fost unul de suflet, domnul 
profesor şi-a continuat menirea de dascăl și după 
pensionare, în acest locaș drag sufletului său. 
Stau ca dovadă, în acest sens, numeroasele 
activități cu o puternică trăire emoțională și 
patriotică, care au rămas adânc întipărite în inima 
și mintea fiecărei persoane care a trecut pragul 
muzeului.

   A fost, de asemenea, inițiatorul proiectului 
prin care s-a construit un monument dedicat 
eroilor din localitatea Dindești căzuți în cele două 
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războaie mondiale.
   Pe lângă activitatea de dascăl, Ioan Ciarnău 

a fost pasionat și de scris, mărturie fiind 
numeroasele articole științifice publicate în 
anuare de specialitate, fiind un colaborator pentru 
numeroase reviste de istorie, printre care amintim 
și revista Eroii Neamului.

   A publicat, de asemenea, numeroase cărți, 
dintre care amintim: Ultima brazdă, Să nu uităm 
Tătărăștiul, Nu ești singur Ionică, Vremea 
șerpilor, Istoria Dindeștiului, Cum am învins 
cancerul, Vânătoarea de spioni și multe altele.

  Pentru întreaga sa activitate profesională și 
culturală, domnul profesor Ioan Ciarnău va 
rămâne o personalitate importantă a culturii 
sătmărene.

Prof. Claudiu Pătrașca
Şcoala G�mnaz�ală Andr�d

In Memoriam – Ioan Ciarnău – 
istoric de Dindeşti

Îmi amintesc cu mae respect de întâlnirea cu 
Ioan Ciarnău. A fost prin anul 1985, când eram 
într-o tabără cu pionierii la Călineşti-Oaş. Era în 
preajma organizării unui concurs pe teme istorice 
„Să ne cunoaştem meleagurile judeţului nostru”. 
Fiecare detaşament de pionieri trebuia să aibă un 
„Ecuson” cu însemnele istorice specifice zonelor 
din care proveneau. Era o temă cu dichis. 

Necăjit, Ioan Ciarnău, comandant de 
detaşament, dorea cu ardoare ca pionierii din 
Dindeşti să căştige concursul. Cineva l-a trimis la 
mines ă-i fac ecusonul pentru concurs. Mai 
făcusem câteva şi pentru alte detaşamente şi, 
fiind prima întâlnire, nu l-am refuzat şi i-am 
acceptat  rugămintea .  După terminarea 
concursului, mi-a mulţumit cu sinceritate, ceea ce 
a făcut ca între noi să se pună temelia unei 
adevăra te  p r i e ten i i ,  ma i  cu  seamă că 
detaşamentul pe care îl conducea a fost clasat pe 
unul din locurile fruntaşe, iar ecusonul cu pricina 
premiat. De atunci, profesorul Ciarnău mi-a 
păstrat un respect deosebit şi o prietenie sinceră, 
fiind foarte mulţumit de lucrul pe care i l-am 
făcut.

Ioan Ciarnău era, însă, un profesor cu alese 
veleităţi culturale. Era un împătimit al 
arheologiei şi un mare pasionat al istoriei 
neamului nostru. A muncit cu râvnă şi pasiune, 
lăsând în urma sa lucrări de aleasă valoare 
istorică, mai cu seamă din zona Văii Ierului, dar 

nu numai. Este o mare pierdere pentru colegii şi 
prietenii lui, dar şi pentru şcoală şi istoria locală şi 
a întregului neam românesc, pe care l-a iubit 
necondiţionat.

Soarta, însă, pe care fiecare o avem, s-a grăbit 
cu chemarea sa la veşnicie. Omenia de care a dat 
dovadă rămâne ca o piatră de temelie pentru toţi 
prietenii şi cunoscuţii săi. Rămâne în memoria 
tuturor celor ce l-au cunoscut ca un exemplu 
demn de urmat, pentru pasiunea şi respectul faţă 
de istoria neamului, pentru obiectivitatea de care 
a dat dovadă în viaţă şi societate, ca un om cu 
respect faţă de toţi.

Îl vom păstra cu pioşenie în memoria noastră!

Profesor Nicolae POP

Mulțumire și recunoștință în numele fiilor 
satului Potău

L-am cunoscut pe profesorul Ioan 
Ciarnău în vara anului 2016, atunci când l-am 
contactat în numele unui grup de inițiativă, pentru 
a scrie monografia satului Potău, comuna 
Medieșu-Aurit și o carte despre căpitanul martir 
Mare Sabin, cel care a fost și el fiu al satului. 

L-am însoțit pe domnul profesor în mai 
multe acțiuni pentru a aduna date în Potău, Baia 
Mare și Oradea. Un om deosebit, cu dragoste față 
de istorie, onest și cu abordare foarte realistă în 
relațiile dintre români și conaționalii noștri de alte 
etnii, în special cea maghiară. L-au ajutat cu 
informații prețioase doctorul Filip Gheorghe - 
Oradea, Mărcuș Mircea – Potău, Rogojan Florian 
și inginer Rogojan Ioan – Baia Mare, sora 
căpitanului Mare Sabin, d-na Cosma – Satu Mare, 
doctor Palfi Cornel – Satu Mare, profesor Apan 
Onița – Potău, parohiile ortodoxă și reformată din 
Potău. 

La optzeci de ani, profesorul a reușit să 
termine cele două cărți: CĂPITANUL MARE 
SABIN, 2017 și MONOGRAFIA SATULUI 
POTĂU, 2018, apărute la Editura Citadela. Nu o 
dată mi-a spus că este bucuros să cunoască 
oamenii și locurile despre care scrie. Era plin de 
viață și ambițios, în ciuda vârstei înaintate. 

În numele fiilor satului Potău aduc 
mulțumire și recunoștință celui care a fost 
profesor Ioan Ciarnău. Cele două cărți l-au făcut 
să rămână legat pe veci de acest frumos sat de pe 
valea Someșului – Potău.

Sing. Râurel MĂRCUȘ - RADU
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Dictatul	de	la	Viena	
sau	a	doua	ciopârțire	a	României

	în	vara	anului	1940

Conf.	univ.	dr.	colonel	(r)	Aurel	D.	DAVID

       reambul:
În perioada interbelică, Ungaria, la cârma 

căreia se instalase un guvern fascist, a dus o politică 
revizionistă, agresivă, faţă de toate statele vecine care, 
în urma Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920, 
obţinuseră teritorii din fostul Imperiu austro-ungar. 
Astfel, a râvnit la recucerirea unei părţi din Slovacia, 
din Ucraina Subcarpatică, din Voivodina, dar, în mod 
deosebit, la întreaga Transilvanie, aflată în 
componenţa statului român. Pentru aceste năzuinţe 
nedrepte, Ungaria horthystă s-a sprijinit pe cele două 
puteri europene cu tendinţe imperialiste: Italia 
fascistă şi Germania nazistă, care trecuseră deja la 
reîmpărţirea prin forţă a sferelor de influenţă 
statornicite prin sistemul de tratate de la Versailles din 
anii 1919-1920. 

În urma primului arbitraj de la Viena din 2 
noiembrie 1938, Ungaria a obţinut o porţiune din 
Slovacia - ţinutul supranumit Felvidék („Provincia de 
Sus”), în timpul Imperiului Austro-Ungar, iar la 
mijlocul lunii martie 1939, a ocupat Ucraina 
Subcarpatică (Rutenia) autonomă (regiunea 
Transcarpatia de astăzi din Ucraina).

Obţinerea unei porţiuni din Slovacia şi 
cucerirea militară din anul 1939 a Ucrainei 
subcarpatice nu au satisfăcut ambiţiile politicienilor 
unguri, întrucât, în concepţia acestora, n-au fost 
recuperate decât o parte din teritoriile pierdute de 
Ungaria prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920. 
Astfel, guvernul horthyst, adus la putere cu sprijin 
francez, a declanşat o politică agresivă vizând 
recuperarea, prin orice mijloace, a Transilvaniei şi a 
altor teritorii aparţinând Iugoslaviei şi Cehoslovaciei, 
în care locuiau etnici unguri.

1. Preliminarii ale dictatului de la Viena: 
 La 23 august 1939, Germania şi U.R.S.S. - cele 

două mari puteri cu ideologii diamentral opuse (cu 
interese comune şi cu apucături hrăpăreţe), au încheiat 
un Tratat de neagresiune (aşa-numitul „Pact 
Ribbentrop-Molotov”).

Prin Protocolul său secret, acestea şi-au 
delimitat zonele de influenţă în estul Europei, din 
Finlanda până în Basarabia. La această politică de 
forţă au aderat alte două puteri fasciste - Ungaria şi 
Bulgaria -, vecinele României, care s-au orientat spre 
Germania nazistă, contribuind practic la încercuirea 
politico-militară a României şi la accentuarea izolării 

ei internaţionale.
 La începutul verii anului 1940, în condiţiile în 

care Franţa era înfrântă de armatele germane, iar 
Anglia era ameninţată de invazia germană, au 
izbucnit, pe neaşteptate şi cu mare violenţă, dispute 
teritoriale ale României cu Ungaria şi Bulgaria, care 
au emis pretenţii asupra Transilvaniei, respectiv 
Dobrogei. În acelaşi timp, România a fost ameninţată 
cu ocuparea Moldovei de către U.R.S.S., precum şi cu 
o acţiune militară din partea Germaniei hitleriste, 
dacă nu accepta pretenţiile teritoriale ale Ungariei şi 
Bulgariei. 

 Agresiunea militară concentrică împotriva 
României a urmărit, în fapt, sfâşierea şi apoi 
distrugerea acesteia. Acţiunea a fost declanşată de 
Uniunea Sovietică, printr-o concentrare de forţe la 
graniţa României şi prin provocări repetate, pentru a 
găsi pretextul invaziei teritoriului statului român. 
Apoi, bazându-se pe anexa secretă a Pactului de 
neagresiune germano-sovietic, în iunie 1940, la o 
săptămână după capitularea Franţei, Uniunea 
Sovietică a adresat două ultimatum-uri guvernului 
român (în 26, respectiv 27 iunie 1940), prin care a 
cerut evacuarea imediată şi necondiţionată a 
Basarabiei (fostă parte a Imperiului Rus între anii 
1812-1917, care se unise cu România în anul 1918) şi 
a Bucovinei de Nord. În 28 iunie 1940, guvernanţii 
români au acceptat cererile ultimative ale Uniunii 
Sovietice, care a ocupat Basarabia, nordul Bucovinei 

[1]şi ţinutul Herţa.  Această agresiune reuşită a stimulat 
acţiunile revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei faţă de 
România şi a contribuit la slăbirea poziţiei acesteia 
faţă de pretenţiile revizioniste ale Ungariei şi 
Bulgariei.

 În noul context tragic pentru statul român, 
guvernul horthyst a ridicat chestiunea Transilvaniei, 
reclamând revizuirea graniţelor cu România, care să 
încorporeze Transilvania la Ungaria. Autorităţile 
ungare au încercat şi au reuşit să profite de faptul că 
România era izolată pe plan internaţional, armata 
română era slab pregătită şi neînzestrată cu armament 
modern, iar aliaţii ei - căutaţi în perioada interbelică în 
rândul aşa-ziselor democraţii occidentale -, se aflau în 
situaţii extrem de dificile, sub ocupaţie sau sub 
presiunea devastatoare a armatelor germane. Prin 
serviciile de informaţii trimise în teritoriul românesc, 
politicienii unguri au cunoscut starea de incertitudine 
care plana în rândul populaţiei româneşti, dar mai ales 

P
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teama sau lipsa de reacţie din partea cercurilor 
conducătoare ale statului român. 

 Puterile Axei au intervenit imediat în conflict, 
sugerând părţilor implicate să-şi rezolve problemele 
prin negociere directă sau prin arbitraj. Cancelarul 
Germaniei naziste a fost interesat să păstreze pacea în 
Europa de sud-est, deoarece avea nevoie, în primul 
rând, de petrolul României pentru maşina sa de 
război. De aceea, şi-a concentrat atenţia asupra 
rezolvării diferendului româno-ungar într-un mod 
care să-i asigure supremaţia totală în sud-estul 
Europei. Cunoscând lipsa de curaj a regelui Carol al 
II-lea, care a evitat, apoi a refuzat o întâlnire cu acesta 
pentru a susţine cauza României, cancelarul 
Germaniei naziste a fost convins că statul român nu va 
întreprinde măsuri hotărâte, consimţind la toate 
pretenţiile formulate. De aceea, a devenit agresiv, 
acuzând deschis faptul că „România a fost, timp de 
câteva decenii, aliatul activ şi hotărât al oponenţilor 
Reichului german”. Această afirmaţie, de fapt, un 
avertisment, l-a speriat pe Carol al II-lea, care a cedat 
presiunii externe, dar şi celei interne, marcată de 
manifestaţiile organizate de mişcarea legionară. 

*
Astfel, la 4 iulie 1940, regele Carol al II-ea a 

numit un nou guvern, condus de Ion Gigurtu, care a 
avut în componenţă şi câţiva miniştri legionari. Însă, 
guvernul respectiv, deşi a fost privit ca un guvern de 
salvare naţională, n-a fost capabil să angajeze acţiuni 
politice ferme în acea conjunctură nefavorabilă, nici 
măsuri urgente de apărare a teritoriului naţional. 

Pe acest fond de tensiune crescândă, la 15 iulie 
1940, Hitler i-a adresat regelui Carol al II-lea o 
scrisoare cu caracter ultimativ, avertizând asupra 
gravelor primejdii la care s-ar expune dacă nu ar da 
curs cererii sale, respectiv de a începe tratative atât cu 
Ungaria, cât şi cu Bulgaria în vederea revizuirii 

[ 2 ]frontierelor.  Drept reacţie la aceste cereri 
imperative, primul-ministru, Ion Gigurtu, a declarat la 
radio că „România trebuie să facă sacrificii 
teritoriale”, pentru a justifica orientarea sa 
progermană şi aderarea totală a României la Axa 

[3]Berlin-Roma.  
La 26 iulie 1940, la întâlnirea cu Hitler de la 

Berghof, primul-ministru Ion Gigurtu a remis 
scrisoarea de răspuns a regelui Carol al II-lea, prin 
care acesta accepta cererea Germaniei de a se începe 
tratative între guvernele român şi ungar. În cadrul 
întrevederii respective, cancelarul nazist a admis 
posibilitatea unui plebiscit în Transilvania, pentru 
consultarea populaţiei de aici cu privire la viitorul 
acestui teritoriu. Această promisiune a trezit pentru 
guvernul român speranţa rezolvării litigiului ţinând 
seama de voinţa populaţiei româneşti, majoritară în 
Transilvania.  

2. Negocieri cu spatele la zid
 În zilele de 7 şi 11 august 1940 a avut loc un 

schimb de note diplomatice între România şi 
Ungaria. Pe baza acestora, la 16 august 1940, a fost 
convocată şi s-a deschis Conferinţa româno-ungară de 
la Turnu-Severin. Delegaţia română a fost condusă de 
dr. Valer Pop, consilierul personal al regelui Carol al 
II-lea. După deschiderea oficială a conferinţei, 
delegaţia ungară a pretins ca România să cedeze 
Ungariei un teritoriu cu o suprafaţă de 69.000 km² din 
suprafaţa ei, cu o populaţie de 2.200.000 de cetăţeni, 

[4]în majoritate români.  Linia frontierei propuse de 
guvernul ungar era arbitrară, nefiind întemeiată pe 
nici un criteriu obiectiv, ci doar pe faptul istoric al 
dominaţiei ungare din trecut. Documentul ungar s-a 
încheiat cu următoarea formulă cinică: „Guvernul 
unguresc nu vrea să impună României răni 
nevindecabile atunci când îi caută amiciţia”. În faţa 
refuzului românilor de a accepta cedarea unei 
asemenea suprafeţe din teritoriul statului, delegaţia 
ungară a cerut ca românii să facă propuneri concrete 
referitoare la problema teritorială, adică la teritoriul 
pe care acceptă să-l cedeze. La refuzul de a discuta 
despre cedări teritoriale, delegaţia ungară a prezentat 
un Aide-memoire, datat 11 august 1940, prin care a 
cerut „retrocedarea Transilvaniei în întregime”. Apoi 
a susţinut „teoria” potrivit căreia România practica 
faţă de Ungaria o politică de discriminare, deoarece 
nu accepta cedarea întregii Transilvanii, aşa cum 
acceptase cedarea Basarabiei în întregime Uniunii 
Sovietice. 

 În faţa unor asemenea pretenţii, guvernul 
român a propus un schimb de populaţie şi o serie de 
rectificări minore ale graniţelor. Acestea au fost 
refuzate, astfel că prin documentul din 16 august 
1940, reprezentanţii guvernlui român au precizat că 
guvernul român va continua tratativele „dacă 
delegaţia maghiară este gata a continua tratativele pe 
baza principiilor pe care guvernul român i le-a făcut 
cunoscute dinainte şi pe care le-a exprimat din nou în 
prezentul aide-memoire”. După aceste dispute 
diplomatice, în lucrările conferinţei a intervenit o 
pauză de cîteva zile. 

 Lucrările conferinţei au fost reluate în 24 
august 1940. Delegaţia ungară a prezentat un nou 
document, datat 22 august 1940, în care atrăgea 
atenţia guvernului român asupra fermităţii Ungariei 
în privinţa revendicărilor ei teritoriale. Documentul 
respectiv afirma că „este de datoria guvernului ungar 
să atragă atenţia guvernului român asupra faptului 
că ar greşi dacă s-ar înşela în ceea ce priveşte 
fermitatea spiritului de hotărîre a ungurilor în ce 
priveşte revendicările lor”. Însă, Valer Pop a precizat 
că „în numele guvernului român rămâne ferm pe 
poziţia sa şi că va prezenta, într-o şedinţă următoare, 
o documentaţie completă şi o motivare pentru a 
infirma teza ungurească”. Aceste confruntări au 
evidenţiat lipsa unui compromis între cele două 
delegaţii şi poziţia unilaterală a Ungariei de a discuta 
cu prioritate numai cedarea de teritoriu de către 
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România. Despre ideea plebiscitului promis de Hitler 
nici nu s-a mai amintit. 

 Tratativele de la Turnu Severin au fost conduse 
cu multă diplomaţie, dar şi cu fermitate de către Valer 
Pop, ajutat de colaboratorii săi. Mihail Manoilescu 
avea să afirme că românii n-au cedat nimic, 
„rămânând până la sfârşit pe terenul nostru iniţial”. 
El spunea cu satisfacţie că „nu am pus Transilvania la 
împărţeală, ci ne-am aşezat pe tema că voiam să 
evacuăm minoritatea ungurească în Ungaria şi că în 
măsura în care această evacuare s-ar realiza efectiv, 
am fi înclinaţi să-i acordăm spaţiul strict necesar de 
viaţă, printr-un corectiv teritorial al graniţei de vest”. 
Într-adevăr, la Turnu Severin, delegaţia română n-a 
admis să treacă „nici un român sub stăpânirea 
ungurească”, n-a făcut nici o ofertă şi n-a acceptat nici 
o cerere pentru nici un kilometru pătrat din teritoriul 
naţional. Concluzia lui Mihail Manoilescu a fost că 
„atâta vreme cât am tratat relativ liber, nu am cedat 
nimic şi nu am consimţit la nici o ştirbire a ţării”.

 În acest context, în 24 august 1940 Conferinţa 
de la Turnu-Severin a adoptat un „Comunicat 
comun”, care s-a încheiat cu precizarea: „Deoarece 
nu s-a găsit o bază comună pentru tratative, 
conversaţiile au fost declarate - după dorinţa 
delegatului şef ungur - ca închise; persistă însă 
perspectiva că tratativele vor fi reluate în timpul cel 
mai scurt”. Delegaţia română a propus ca tratativele 
să fie reluate în ziua de 28 august 1940, iar delegaţia 
ungară a acceptat reluarea tratativelor, în 27 sau 28 
august 1940, dar pe teritoriul ei. 

Dorinţa României de a continua tratativele 
directe cu Ungaria pentru soluţionarea diferendului 
dintre ele şi-a găsit expresia şi în Instrucţiunile 
adoptate de Consiliul de Coroană din 23 august 1940, 
date şefului delegaţiei române la aceste tratative. 
Aceste instrucţiuni prevedeau: acceptarea în prealabil 
de către unguri, ca o condiţie sine qua non, a 
principiului etnic, după care urma efectuarea unui 
schimb de populaţie total şi obligatoriu între cele două 
ţări, astfel încât să nu rămână nici un român în 
Ungaria şi nici un ungur în România; nici o 
schimbare de frontieră nu putea avea loc decât după 
strămutarea efectivă a minoritarilor unguri la graniţa 
de vest. După îndeplinirea acestor cerinţe urma să se 
treacă la partea a doua a tratativelor şi să se calculeze 
numărul total al ungurilor din România (care urmau 
să fi fost evacuaţi) şi apoi suprafaţa strict necesară 
existenţei ungurilor muncitori de pămînt, cu indicarea 
regiunii de la graniţă în care s-ar face strămutarea.

Însă, Puterile Axei şi-au arătat perfidia, cu toate 
că atât ministrul Italiei la Bucureşti, Pellegrino 
Ghigi, cât şi cel al Germaniei hitleriste, Wilhelm 
Fabricius, au aprobat formal tezele cuprinse în 
documentele româneşti prezentate conferinţei. 
Declaraţiile lor au dat din nou speranţe părţii române, 
care a crezut până în ultimul moment că Puterile Axei 
vor exercita o influenţă benefică asupra Ungariei şi-o 

vor obliga să-şi retragă pretenţiile teritoriale. 
Dar, în timp ce la Bucureşti se făceau astfel de 

declaraţii din partea Germaniei şi Italiei, agenţii 
diplomatici ai acestor puteri dădeau asigurări 
Budapestei în privinţa pretenţiilor ei teritoriale faţă de 
România. După cum avea să consemneze ulterior 
Mihail Manoilescu, „un coleg din cei mai serioşi” l-
a informat că în momentul deschiderii negocierilor de 
la Turnu-Severin un ministru ungur, baronul Apor, i-
a declarat că „aceste negocieri nu vor duce la nici un 
rezultat şi că România va fi silită să accepte arbitrajul 

[5]Puterilor Axei”.
Lipsa de bună-credinţă a guvernelor Germaniei 

şi Italiei a ieşit la iveală în zilele următoare, când a fost 
lansat zvonul că următoarea întâlnire între delegaţiile 
română şi ungară avea să aibă loc la Viena, litigiul 
teritorial româno-ungar urmând să fie rezolvat printr-
un arbitraj germano-italian. La 27 august 1940, 
ministrul român la Roma, Raoul Bossy, a fost primit 
de către ministrul Filippo Anfuso, directorul de 
cabinet a lui Ciano, care i-a comunicat că la Viena 
„nu este vorba de un arbitraj, ci doar de un examen al 
problemei româno-maghiare” şi că la această discuţie 
va fi invitat şi Raoul Bossy, pentru a avea ocazia să 
expună teza românească, încă o dată şi în detaliu. 
Ministrul italian a mai declarat că va fi chemat la 
Viena şi ministrul de externe al Ungariei, dar într-o 
altă zi. Însă, ambasadorul României la Vatican a atras 
atenţia guvernului român că „cu toate asigurările 
date guvernului nostru că la Viena nu se va produce un 
arbitraj, nu numai că pare să fi fost pus la cale mai 
dinainte, dar soluţia chiar era cunoscută mai 
dinainte”. 

În aceeaşi zi, 27 august 1940, însărcinaţii cu 
afaceri ai Germaniei şi Italiei la Bucureşti au 
transmis lui Mihail Manoilescu - ministrul Afacerilor 
Străine al României -, în numele guvernelor lor, 
invitaţia de a participa, în ziua de 28 august 1940, la 
discuţiile cu Germania şi Italia asupra diferendului 
româno-ungar. Cu ocazia prezentării invitaţiei s-a 
făcut şi precizarea potrivit căreia „ar fi recomandabil 
ca ministrul Afacerilor Străine să primească depline 
puteri pentru a negocia cu privire la relaţiile româno-
maghiare”. 

Astfel, tratativele de la Turnu Severin n-au mai 
fost reluate, profilându-se pericolul ca disputa 
româno-ungară să fie tranşată prin forţa armelor, pe 
câmpul de luptă. Armata ungară a primit ordin de la 
Horthy Miklos să fie pregătită pentru declanşarea 
atacului asupra României la 28 august 1940. În 
diferite puncte de frontieră au avut loc acţiuni 
diversioniste, provocatoare, aviaţia ungară a pătruns 
în spaţiul românesc până la Braşov, iar aeroportul 

[6]civil din Satu Mare a fost bombardat.

3. Dictatul de la Viena din 30 august 1940
La 28 august 1940, miniştrii de externe ai 

Germaniei şi Italiei, Joachim von Ribbentruop, 
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respectiv Galeazzo Ciano, s-au întâlnit la Viena, 
unde au pus la cale, pe hârtie, planul de ciopârţire şi 
dezmembrare a României. Trasarea noii frontiere 
dintre Ungaria şi România a fost supervizată 
personal de către Hitler, interesat de regiunea 
petroliferă a Prahovei, astfel că noua graniţă impusă 
de puterile fasciste ajungea la doar câţiva zeci de 
kilometri de aceasta. Apoi, arogându-şi dreptul de 
stăpâni, reprezentanţii Ungariei - contele Csaky, 
ministru de Externe şi contele Teleki - prim-ministru, 
precum şi cei ai României - Mihai Manoilescu, 
ministru de Externe şi Valer Pop - consilierul regelui 
Carol al II-lea - au fost convocaţi la Viena, pentru 29 
august 1940, unde urma ca planul respectiv să fie 
adus la cunoştinţa acestora şi semnat fără nici o 
explicaţie. 

 În momentul în care reprezentanţii guvernului 
român au sosit la Viena, decizia fusese luată de către 
cele două mari puteri fasciste, în favoarea Ungariei 
horthyste. Mihail Manoilescu s-a trezit în faţa unei 
schimbări de atitudine a Puterilor Axei faţă de modul 
de soluţionare a diferendului româno-ungar. Acestea 
au impus constrângerea brutală şi ultimativă în locul 
tratativelor libere şi soluţia strategică în locul soluţiei 
entice, bazate pe ideea schimbului de populaţie. Pe 
acest fond de gândire, reprezentanţii Germaniei şi 
Italiei au folosit o gamă întreagă de presiuni şi 
ameninţări la adresa reprezentanţilor României. Lui 
Mihail Manoilescu nu i s-a dat posibilitatea nici de a 
expune poziţia României faţă de pretenţiile teritoriale 
ale Ungariei. El a fost însă informat de către Joachim 
von Ribbentrop că sacrificiul teritorial al României 
„ar trebui să fie cuprins între 69 000 kmp cât au cerut 
ungurii la Severin şi între 25 000 kmp cit am oferit 
noi” cu toate că românii n-au făcut niciodată o 
asemenea ofertă!

 Reprezentanţii Puterilor Axei au cerut 
delegaţilor români, pe un ton imperativ, să accepte 
necondiţionat arbitrajul guvernelor german şi italian, 
fără să aibă posibilitatea de a cunoaşte dinainte textul 
documentului elaborat. Văzând că românii veniseră 
pregătiţi, cu documente, pentru a-şi susţine cauza, cei 
doi satrapi au ameninţat că, în caz de refuz, România 
va fi atacată şi ştearsă de pe harta Europei! Mihail 
Manoilescu a informat urgent autorităţile române de 
la Bucureşti, prin telegraf, arătând că: „Totul apare 
ca o piesă scrisă dinainte, în care nici o vorbă nu se 
poate schimba”, concluzionând că: „Alternativa pe 
care mi-au pus-o a fost următoarea: sau primim 
arbitrajul astăzi 29 August, cel mai târziu la miezul 
nopţii, încat mâine să se poată lua hotărârea, sau, 
dacă nu primim, vom fi mâine atacaţi şi va fi sfârşitul 
României”. Referindu-se la modul în care a fost 
tratată România la Viena, cu ocazia aşa-zisului 
arbitraj, Raoul Bossy, membru al delegaţiei române, 
scria în memoriile sale: „Guvernele Axei fac 
României o situaţie mai oribilă decât Uniunea 
Sovietică, aceasta din urmă a fixat guvernului din 

Bucureşti un termen de 24 ore pentru a se pronunţa 
asupra ultimatumului, pe când Berlinul şi Roma cer 

[7]un răspuns în timp de trei ore ultimatumului lor”.
 Pentru a lua o hotărâre, extrem de importantă 

pentru viitorul României, în noaptea de 29/30 august 
1940, Consiliul de Coroană, convocat de către regele 
Carol al II-lea, s-a întrunit pentru a stabili conduita 
politică pe care urma să o adopte guvernul român. 
Zece participanţi, printre care C.I.C. Brătianu, Ion 
Mihalache, Mihai Popovici, Victor Iamandi, 
general Arthur Văitoianu, prof. Silviu Dragomir, 
Victor Antonescu, mitropolitul Ardealului, Nicolae 
Bălan, au cerut respingerea arbitrajului şi apărarea cu 
forţa armată a teritoriului naţional. Abia în acel 
moment politicienii români şi-au dat seama, cu 
groază, că alianţele şi garanţiile acordate României 
anterior anului 1940, cuprinse în documente parafate 
cu bună credinţă şi speranţă, nu mai aveau nici o 
valoare. România era complet izolată pe scena 
politicii internaţionale. În acest context, Consiliul de 
Coroană al României s-a mărginit doar să înfiereze 
caracterul impus al „arbitrajului”, iar în hotărârea 
adoptată, la punctul 4 se arăta: „Consiliul de 
Coroană, luând în deliberare comunicările cu 
caracter ultimativ făcute de guvernele german şi 
italian, a hotărât acceptarea arbitrajului Puterilor 
Axei asupra tratativelor româno-ungare”. Această 
hotărâre a fost votată cu majoritate de voturi (19 
pentru, 10 contra, 1 abţinere), în schimbul garantării 
de către Germania şi Italia a noilor graniţe.

 În 30 august 1940, în Palatul Belvedere din 
Viena, miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei au 
comunicat separat decizia lor delegaţiilor română şi 
ungară. Cu mare durere în suflet, Mihai Manoilescu 
a semnat acel „arbitraj”, în fapt un „diktat” (publicat 
în ziarul „Universul”, din 1 septembrie 1940), 
conceput în următoarea formulă:

1. Traseul definitiv al liniei de frontieră, care 
desparte România de Ungaria, va corespunde 
aceluia marcat pe harta geografică aici anexată. O 
comisie româno-ungară va determina detaliile 
traseului la faţa locului.

2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi 
evacuat de trupele româneşti într-un termen de 15 zile 
şi remis în bună ordine acesteia. Diferitele faze ale 
evacuării şi ale ocupării, precum şi modalităţile lor 
vor fi fixate în termen de o comisie româno-ungară. 
Guvernele ungar şi român vor veghea ca evacuarea şi 
ocuparea să se desfăşoare în ordine completă.

3. Toţi supuşii români, stabiliţi în această zi pe 
teritoriul ce urmează a fi cedat de România, 
dobândesc fără alte formalităţi naţionalitatea ungară. 
Ei vor fi autorizaţi să opteze în favoarea naţionalităţii 
române într'un termen de şase luni. Acele persoane 
care vor face uz de acest drept vor părăsi teritoriul 
ungar într'un termen adiţional de un an şi vor fi primiţi 
de România. Ei vor putea să ia, fără nicio 
împiedicare, bunurile lor mobile, să lichideze 
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proprietatea lor imobilă, până în momentul plecării 
lor, să ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu 
reuşeşte, aceste persoane vor fi despăgubite de 
Ungaria. Ungaria va rezolva într'un mod larg şi 
acomodant toate chestiunile relative la transplantarea 
optanţilor.

4. Supuşii români de rasă ungară, stabiliţi în 
teritoriul cedat în 1919 de către Ungaria României şi 
care rămâne sub suveranitatea acesteia, primesc 
dreptul de a opta pentru naţionalitatea ungară, într'un 
termen de şase luni. Principiile enunţate în paragraful 
trei vor fi valabile pentru persoanele care vor face uz 
de acest drept.

5. Guvernul ungar se angajează solemn să 
asimileze în totul cu ceilalţi supuşi unguri pe 
persoanele de rasă română, care, pe baza arbitrajului 
de mai sus, vor dobândi naţionalitatea ungară. Pe de 
altă parte, guvernul român ia acelaşi angajament 
solemn în ceea ce priveşte pe supuşii de rasă ungară, 
care vor rămâne pe teritoriul român.

6. Detaliile rezultând din transferul de 
suveranitate vor fi reglementate prin convenţie 
directă între guvernele român şi ungar.

7. În cazul în care dificultăţi sau îndoieli s'ar ivi 
în cursul aplicării acestui arbitraj, guvernele român şi 
ungar se vor înţelege pe cale directă. Dacă într'o 
chestiune sau alta înţelegerea nu se realizează, litigiul 
va fi supus guvernelor Reich-ului şi Italiei, care vor 
adopta o soluţie definitivă.

*
Deci, la Viena n-a avut loc un arbitraj, ci s-a 

derulat un „diktat”, prin care guvernul Germaniei 
naziste n-a dorit să facă dreptate României, ci doar să 
câştige susţinerea militară a Ungariei. În istoriografia 
românească, acest act este cunoscut ca „Dictatul de la 
Viena”, însă istoricii unguri îl denumnesc „al doilea 
arbitraj de la Viena”. Denumirea de „arbitraj” nu 
poate fi acceptată de către istoriografia românească, 
întrucât prevederile aşa-zisului „tratat” nu au fost 
negociate, ci au fost impuse României. Prin „diktatul 
de la Viena”, Ungaria a primit 43.492 km² din 
teritoriul statului naţional român, cu o populaţie 
estimată atunci la 2.609.000 locuitori, majoritatea 

[8]români.
Aşa-zisul „arbitraj” n-a avut nici un temei 

legal, din punct de vedere al dreptului internaţional 
public. Documentul prezentat delegaţiei române a 
fost elaborat de către Joachim von Ribbentrop şi 
Galeazzo Ciano fără consultarea guvernului 
României şi fără a fi rezultatul unei înţelegeri între 
România şi Ungaria. Neavând nici o valoare juridică, 
acesta a instituit o stare de fapt vremelnică, pe 
suportul căreia Ungaria horthystă, cu sprijinul 
Germaniei naziste şi Italiei fasciste a dat o lovitură 
dureroasă poporului român. Aşa afirmase Nicolae 
Titulescu, „România nu poate fi întreagă fără 
Ardeal...Ardealul nu e numai inima României 
politice; priviţi harta: Ardealul e inima României 

geografice”.
 În noaptea de 30/31 august 1940 s-a desfăşurat 

a doua şedinţă a Consiliului de Coroană, în cunoştinţă 
de cauză a hărţii cu ciuntirea teritorială. Fără a admite 
în fond diktatul, cea mai mare parte dintre participanţi 
- în număr de 21 -, în frunte cu Ion Gigurtu, luând în 
seamă situaţia internaţională deosebit de gravă pentru 
ţară, au considerat ca România nu are şanse de a se 
apăra pe cale armată în faţa unei forţe militare mult 
superioare (chiar dacă se aveau în vedere doar 
Germania şi Ungaria), precum şi a unor atacuri 
probabile din mai multe părţi. Astfel, Consiliul de 
Coroană a considerat necesar să se supună diktat-

[9]ului.  De altfel, presiunile asupra României la Viena 
au crescut necontenit, ajungându-se la o somaţie doar 
pentru cinci minute în care guvernul român urma să 
dea răspuns. Votul Consiliului de Coroană a fost 
generat de un raţionament potrivit căruia acesta a fost 
nevoit „să aleagă între salvarea fiinţei politice a 
stalului nostru şi posibilitatea dispariţiei lui”. Astfel, 
guvernul român a cedat Ungariei horthyste o parte a 
Transilvaniei cu o suprafa ţă de 43 492 kmp şi o 
populaţie de 2 667 000 locuitori, din care mai bine de 
jumătate (50,2%) erau români, 37,1% maghiari şi 
secui, iar restul era format din germani, evrei şi alte 
naţionalităţi.

S.U.A. şi Marea Britanie au refuzat să 
recunoască „diktat-ul”, conform politicii lor de a nu 
recunoaşte nici un teritoriu ocupat de la începutul 
războiului, dar n-au dat României nici o speranţă de 
ajutor ulterior. Reacţia opiniei publice internaţionale a 
fost aproape inexistentă, deşi unii istorici au încercat 
să arate că existau şi forţe cărora le păsa de soarta 

[10]României.  Manifestaţiile populare organizate de 
către unele partide politice au reprezentat o pală de 

[11]vânt,  neavând nici un impact asupra deciziilor celor 
două state fasciste. Demonstraţii mai hotărâte s-au 
desfăşurat în oraşele Cluj, Turda şi Câmpia Turzii, 
dar fără nici un rezultat. Însă, protestul popular, oricât 
a fost de energic, n-a putut influenţa modificarea 
deciziei luate la Viena de către Germania şi Italia. În 
ţară, opoziţia cea mai fermă faţă de cedările teritoriale 
a avut-o Mişcarea legionară. În demonstraţiile de 
stradă care au început în Bucureşti, dar şi în alte oraşe, 
vinovatul principal a fost declarat regele Carol al II-
lea. 

4. Consecinţele diktatului de la Viena 
4.1. România pe marginea prăpastiei; soluţia 

de salvare naţională 
 Sub presiunea reprezentanţilor Germaniei 

naziste la Bucureşti, precum şi ale lui Horia Sima, 
şeful Mişcării legionare, la 4 septembrie 1940, regele 
Carol al II-lea a numit, prin decret regal, pe generalul 
Ion Antonescu în funcţia de prim-ministru, cu 
condiţia formării unui guvern de uniune naţională. 

La preluarea guvernării, generalul Ion 
Antonescu a constatat că România se afla într-o 
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situaţie-limită fără precedent. A doua zi, 5 septembrie 
1940, trupele ungare au intrat în Transilvania, deşi 
potrivit „arbitrajului” acestea trebuiau să preia 

[12]teritoriul cedat la 15 septembrie 1940.  Evacuarea 
autorităţilor şi armatei române din Transilvania a 

[13]produs adevărate tragedii umane,  iar vinovăţia a 
fost aruncată, în mod violent şi ameninţător, asupra 
regelui Carol al II-lea şi a camarilei regale. În faţa 
noii situaţii, la 6 septembrie 1940, generalul Ion 
Antonescu l-a obligat pe Carol al II-lea să abdice, 
contestând „diktatul de la Viena”. 

Dezastrul produs prin cele două cedări 
teritoriale a influenţat decisiv tratativele începute la 
Craiova cu Bulgaria, ale cărei pretenţii erau, de 
asemenea, exagerate şi nedrepte. Pe fondul 
slăbiciunii statului roman, aflat în pragul dispariţiei, 
la 7 septembrie 1940 guvernul român a semnat 
acordul prin care s-a înregistrat „cesiunea teritorială 
a Cadrilaterului”, adică Dobrogea de sud, cu o 
suprafaţă de 8.000 km pătraţi. 

România ajunsese pe marginea prăpastiei. 
Între 28 iunie - 7 septembrie 1940, România a pierdut 
99.926 km² cu 6.829.288 locuitori, deci 32% din 
suprafaţa ţării, cu tot atâta pondere din populaţie (în 
majoritate români) şi putere economică. În două luni, 
România Mare a pierdut 1/3 din teritoriu, ajungând de 
la 295.049 kmp, în perioada interbelică, la 194.136 
kmp în septembrie 1940, populaţia diminuându-se de 
la 19.933.802 locuitori, în iunie 1940, la aproximativ 
13.500.000 în iunie 1941. 

În aceste condiţii, la 14 septembrie1940, 
România s-a proclamat „stat naţional-legionar”, în 
care Garda de Fier, ca agentură în serviciul 
Germaniei şi influenţată de teoria corporatismului 
italian, a dezvoltat teoria utopică a „purificării” vieţii 
politice printr-o „revoluţie naţională”. 

 La 14 noiembrie 1940, generalul Ion 
Antonescu a întreprins o vizită în Italia, iar apoi în 
Germania, unde la 23 noiembrie 1940 a semnat 
protocolul de aderare a României la alianţa puterilor 
fasciste sau „Pactul Tripartit”. Prin acest act, 
România s-a apropiat de Germania nazistă, generalul 
Ion Antonescu alegând din cele „două rele” 
(Uniunea Sovietică şi Germania hitleristă), răul 
considerat cel mai mic pentru ţară. În acel context 
geopolitic nefavorabil, Germania nazistă era singura 
putere europeană care putea sprijini România în faţa 
ameninţărilor şi agresiunii sovietice. Totodată, el a 
cerut lui Hitler să trimită în România o misiune 
militară germană, pentru a asigura securitatea zonei 
Văii Prahovei, ale cărei rezerve petroliere erau 
importante atât pentru maşina de război nazistă, cât şi 
pentru pregătirea armatei române în perspectiva 
războiului cu Uniunea Sovietică.

4.2. Tensionarea relaţilor dintre România şi 
Ungaria

 „Diktatul de la Viena” nu a clarificat situaţia, 
ci a dus la o tensionare a relaţiilor dintre România şi 

[14]Ungaria.  Acesta nu a reuşit să rezolve problema 
naţionalităţilor, separând toţi etnicii maghiari de toţi 
etnicii români. Aproximativ 1.200.000 de români, 
aproximativ 50% din populaţia teritoriului 
Transilvaniei de nord, au rămas în porţiunea primită 
de Ungaria, iar circa 500.000 unguri au rămas în 
Transilvania Sudică (cifrele variază uşor în funcţie de 
guvernul care le-a furnizat: român sau ungar). 

Pentru a demonstra nedreptatea „arbitrată” de 
reprezentanţii Germaniei şi Italiei, generalul Ion 
Antonescu a ordonat, în primă instanţă, Serviciului 
de Studii şi Documentare din cadrul Preşedinţiei 
Consiliului de Miniştri să elaboreze un studiu 
comparativ referitor la situaţia românilor din Ungaria 
şi a ungurilor din România în perioada 1920-1940. 
Pentru a rezolva „în spirit ungar” problema 
românilor din cuprinsul teritoriului cedat Ungariei, 
baronul —Aczel Ede a elaborat un program de 
maghiarizare a românilor, însuşit urgent de către 
guvernul ungar. Programul cuprindea expulzarea 
fruntaşilor vieţii politice româneşti, pauperizarea 
românilor, mobilizarea lor în armată, colonizarea de 
unguri, şicanarea românilor sub diverse forme pentru 

[15]a-i determina să emigreze, etc.  Obiectivele urmau 
să fie realizate prin mijloace oficiale sau prin 
intermediul organizaţiilor paramilitare.

 După declanşarea conflictului sovieto-german, 
diplomaţia ungară a susţinut în cancelariile Puterilor 
Axei că diferendul teritorial româno-ungar cu privire 
la apartenenţa Transilvaniei putea fi soluţionat prin 
intermediul despăgubirii României în est, respectiv 
prin anexarea Transnistriei şi Galiţiei în schimbul 
renunţăr i i  României  la  pretenţ i i le  asupra 
Transilvaniei de nord. În concepţia guvernului 
horthyst, soluţia respectivă prezenta multiple 
avantaje, oferind, pe de o parte, posibilitatea 
omogenizării etnice a teritoriului ungar prin 
strămutarea populaţiei româneşti în est, iar pe de altă 
parte crearea premiselor reîntregirii Transilvaniei în 
cadrul Coroanei Sfântului Ştefan.

Diplomaţia germană a manifestat receptivitate 
faţă de această soluţie, funcţionarii din ministerul de 
externe german evocând în cadrul convorbirilor 
purtate cu diplomaţii români, în repetate rânduri, 
posibilitatea „despăgubirii” României prin 
intermediul anexării unor teritorii din est. Pentru a nu 
periclita revendicările teritoriale asupra Transilvaniei 
de nord, guvernul român a respins ideea anexării 
oricăror teritorii dincolo de Nistru, acceptând doar 
„răspunderea pentru administrarea şi exploatarea 
economică numai a spaţiului dintre Nistru şi Bug”.

 Abia în primăvara anului 1944, când tăvălugul 
armatelor sovietice se revărsa cu putere spre Carpaţi, 
mareşaul Ion Antonescu a obţinut de la Hitler o 
promisiune vagă de revizuire a „diktatului de la 
Viena”, care însă a rămas nefinalizată.

4.3. Masacrarea populaţiei româneşti la 
intrarea trupelor ungare 
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 Armata ungară a intrat în teritoriul cedat al 
Transilvaniei la 5 septembrie 1940. Populaţia ungară 
a întâmpinat cu entuziasm trupele şi a considerat 
separarea de România ca o eliberare. Pe teritoriul 
transilvan cedat s-au produs o serie de incidente în 
care etnici români au fost masacraţi de trupele 
horthyste: Moisei, Trăznea (9 septembrie 1940), Ip 
(13/14 septembrie 1940), Ciumărna, Zalău, Camăr, 
Dragu, Hida, Cosniciu de Sus, Cerâşa, Marca, 
Nuşfalău, Sărmaşu, Mureşenii de Câmpie, Câmpia 
Turzii, Luduş, Prundu Bârgăului, Huedin, 
Cucerdea, Lăscud. Chiar de la intrarea în teritoriul 
cedat, trupele ungare, sprijinite de extremişti unguri, 
au comis o avalanşă de crime, torturi şi violuri: în 
noaptea de 13/14 septembrie 1940, „Comuna Ip a fost 
teatrul unui sălbatic act de violenţă. La începutul 
nopţii echipe de ostaşi unguri, însoţite de iredentişti şi 
membri ai Gărzii Naţionale au scos din case pe toţi 
românii care nu fugiseră, i-au bătut până la sânge şi i-
au schingiuit, zdrobindu-le oasele şi smulgându-le 
unghiile, apoi, fără a ţine seamă de sex şi vârstă, i-au 
împuşcat cu focuri de armă şi de mitralieră. Femeile 
au fost batjocorite, iar copii spintecaţi (…) după 
măcel a urmat jaful cadavrelor şi al caselor celor 
omorâţi. Cadavrele au fost cărate cu căruţele - unii 
încă mai respirau - şi îngropate într-o groapă comună, 
de 35/25 m, peste care s-a turnat var şi apoi pământ”. 
Au căzut victime 157 de români, copii, femei, bătrâni 

[16]şi bărbaţi.  
La rândul său, publicistul american, Milton G. 

Lehrer, martor al unor astfel de atrocităţi, în lucrarea 
sa Les Assasinats scrie: „Comuna Trăznea a fost 
ocupată de trupele ungureşti, la 9 septembrie 1940. 
Ca şi când armata de ocupaţie ar fi executat un ordin 
primit, îndată ce satul a fost invadat de soldaţi, un 
veritabil potop de foc şi sânge s-a abătut asupra lui. 
Toate armele moderne au fost utilizate pentru a 
satisface instinctele brutale: puşti, mitraliere, tunuri 
şi grenade. După ce au fost trase primele salve, 
soldaţii au pătruns în case şi au asasinat pe oricine 
găseau în calea lor, incendiind casele”. Un martor 
ocular descrie scenele de groază care au urmat: „După 
încetarea focului de arme, ungurii au pus mâna pe 
copiii de români şi îi aruncau, de vii, în văpaia focului 
(casele care ardeau n.a.), arzând de vii în chinuri 
groaznice şi mare jale răsuna în tot locul de plânsetele 
lor”. Rezultatul masacrului de la Trăznea: 263 români 

[17](copii, femei, bărbaţi, tineri şi bătrâni).
4.4. Holocaustul românilor şi evreilor în 

teritoriul ocupat
După re t ragerea  a rmate i  române  d in 

Transilvania cedată, asupra populaţiei româneşti s-a 
dezlănţuit un potop de atrocităţi, comise de armata 
horthystă, de Poliţia Regală Maghiară şi de diverse 
organizaţii ungureşti, maltratarea şi expulzarea 
preoţilor şi a intelectualilor români. Acestea au fost 
susţinute atât de către instituţii ale statului ungar ori 
sub îndrumarea acestora, cât şi de către extremişti 

unguri. Dezlănţuirea atrocităţilor n-a fost provocată, 
deoarece armata ungară de ocupaţie n-a întâmpinat 
rezistenţă din partea populaţiei române, fapt verificat 
ulterior chiar şi în acele localităţi în care armata 
ungară a săvârşit masacre în masă.

 Guvernul ungar n-a dorit şi n-a voit să asigure 
ordinea în teritoriul ocupat. De aceea, a încurajat 
teroarea, atrocităţile şi opresiunea. Astfel, în perioada 
septembrie - noembrie 1940, au fost săvârşite 
asasinate, schingiuiri, arestări, internări în lagăre, 
tâlhării, jafuri, devastări de sate româneşti, pângăriri, 
profanări, incendieri, dărâmări de biserici, expulzări 
ale populaţiei româneşti. Pentru a şterge urmele şi a 
evita răspunderea ulterioară, chiar în faţa istoriei, 
autorităţile ungare au acţionat astfel încât românii să 
fie anihilaţi îndeosebi prin structurile militare. De 
aceea, unităţile armatei de ocupaţie au participat, fără 
nici o oprelişte, la masacre şi nelegiuiri împotriva unor 
oameni sau comunităţi lipsite de orice apărare. 
Potrivit unor statistici, în perioada 1 septembrie 1940 - 
15 mai 1941, teroarea întreţinută de guvernul ungar 
asupra populaţiei româneşti din Transilvania de nord 
a generat următoarele fapte abominabile: 919 omoruri 
şi asasinate, 717 schingiuiri, 3373 bătăi, 13369 
arestări, 117 profanări, 96 devastări în masă, 405 
devastări răzleţe. 

 Autorităţile horthyste au dezlănţuit teroarea, 
având ca scop îndepărtarea populaţiei româneşti din 
teritoriul cedat. Astfel, din teritoriul cedat, mulţi 
români, înspăimântaţi, batjocoriţi şi umiliţi s-au văzut 
nevoiţi să ia calea pribegiei peste munţi în România 
liberă şi neocupată, unde au fost bine primiţi, într-o 
solidaritate frăţească, de către populaţie şi autorităţi. 
Istoricul ungur Ferenczy Győrgy, în lucrarea sa 
„Golgota în Transilvania”  (1941), avea să 
consemneze: „...Vin refugiaţi români. Vin cu sutele, cu 
miile pe drumul pribegiei, să-şi caute un cămin nou, 
părăsind pământul strămoşilor, vetrele fericite, 
agoniseala unei vieţi întregi, ca undeva, departe de 
pământul natal, să înceapă o viaţă nouă...În teritoriile 
ocupate, oamenii sunt arestaţi cu sutele, sunt loviţi, 
bătuţi, torturaţi...”  

 Apoi, autorităţile ungare au trecut la expulzări 
oficiale, prin somaţii privind părăsirea urgentă a 
teritoriului devenit „patrie ungară” şi ameninţări din 
care rezulta că românii respectivi fuseseră declaraţi 
duşmai ai statului ungar. Cea mai mare parte dintre 
românii expulzaţi au fost ridicaţi de către organele 
militare sau de jandarmii unguri (cenderii), adunaţi în 
convoaie escortate şi izgoniţi peste frontieră, fără nici 
o formalitate de expulzare şi sub ameninţarea că vor fi 
executaţi dacă se vor întoarce. 

Astfel, până la 1 ianuarie 1941, numărul total al 
românilor refugiaţi a fost de 109.532 suflete, la care se 
adaugă cei 11.957 de români expulzaţi.

După trasarea noii frontiere, oraşul Turda a 
devenit oraş de frontieră, fiind nevoit să primească mii 
de refugiaţi sau expulzaţi de pe teritoriul vremelnic 

24



răpit. În perioada 40-42, la Biroul de primire a 
refugiaţilor Turda au fost înregistrate 25.638 de 
familii, cu 43.283 de membri expulzaţi şi refugiaţi din 
teritoriul cotropit de Ungaria horthystă.

 O adevărată prigoană s-a abătut asupra evreilor 
din teritoriul ocupat. Pentru evrei au fost organizate 
ghetouri şi convoaie de deportaţi spre lagărele de 
exterminare din afara Ungariei, au fost ucişi 618.000 
de evrei din Ungaria, din care aproximativ 200.000 
erau transilvaneni. Deşi în marea sa majoritate 
evreimea din Transilvania de nord se identifica cu 
naţiunea ungară prin limbă şi cultură, începând cu 15 
mai 1944 ea a fost, aproape în totalitate, deportată şi 
exterminată în lagărele de concentrare naziste, 
îndeosebi în cel de la Auschwitz.

5. Anularea dictatului de la Viena
După răsturnarea guvernului Antonescu la 23 

august 1944 şi întoarcerea armelor contra Germaniei 
naziste, armata română a participat în toamna anului 
1944 la luptele pentru eliberarea Transilvaniei de 
Nord. Uniunea Sovietică a acceptat ca Transilvania 
de Nord să revină României, cu condiţia instaurării la 
Bucureşti a unui guvern procomunist. 

Administraţia civilă română a revenit în 
Transilvania abia în martie 1945, după formarea 
guvernului condus de Petru Groza. Pe parcursul 
deruării Conferinţei de Pace de la Paris, guvernul 
Ungariei a urmărit să păstreze o parte a teritoriului 
primit prin Dictatul de la Viena. Demersul a rămas 
fără rezultat, prin „Tratatul de pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate” semnat la Paris, în 10 
februarie 1947 (art.2) se prevede că „Hotărârile 
Sentinţei de la Viena, din 30 august 1940, sunt 
declarate nule şi neavenite”.

În loc de concluzii:
Dictatul de la Viena, impus României de 

Germania nazistă şi Italia fascistă, la cererea 
insistentă a Ungariei horthyste, a fost unul din cele 
mai brutale acte de brigandaj internaţional săvârşite 
de imperii hrăpăreţe şi sângeroase pe seama neamului 
românesc. 

În memoriile sale, Mihail Manoilescu a 
creionat astfel epilogul „arbitrajului” de la Viena: 
„Ca într-o melodramă de gust învechit, dar plină de 
deznodăminte drepte, toţi cei vinovaţi de mutilarea 
Transilvaniei şi-au primit o cumplită pedeapsă. Hitler 
s-a prăbuşit sub ruinele Reichului său; Mussolini a 
fost împuşcat ca un fugar la margine de drum; 
Ribbentrop a sfârşit în spânzurătoare; Ciano la stâlp, 
sub gloanţele poruncite de bunicul copiilor lui; Teleky 
s-a sinucis când nemţii l-au descoperit că îi trăda; 
Csaky a murit în condiţii stranii la două luni după 
funestul arbitraj; iar Bârdossy, ministrul ungar la 
Bucureşti, a devenit în urmă prim-ministru, a fost 

[18]executat în 1946”.
Noi adăugăm: numai Horthy Miklos a scăpat 

viu şi nevătămat de nimeni, redevenind după anii '90 
erou naţional al Ungariei! 

*
Trecerea timpului aşterne o nepermisă uitare 

peste suferinţele românilor din Ardealul de Nord, din 
perioada ocupaţiei horthyste. Astăzi, susţinătorii 
autonomiei teritoriale a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc” 
reiau cu vigoare demersurile pentru realizarea unui 
proiect anacronic şi antiromânesc. 

De aceea, este imperios necesar să readucem în 
atenţia opiniei publice, prin intermediul documentelor 
de arhivă, calvarul trăit de românii din teritoriul cedat 
Ungariei horthyste în 30 august 1940. 

1 Cornel Grad, Idem, Ultimatumul sovietic şi Diktatul de la Viena (30 august 1940) - consecinţe politico-
diplomatice ale Pactului Ribbentrop-Molotov. Încercare de analiză comparată, în “Acta Musei Porolissensis”, 
1992, 16, p. 449-454.
2 Horia Brestoiu, Impact la paralela 45, p. 251.
3 „Le Figaro”, 9 August 1940.
4 op.citMihail Manoilescu, . p.l56.
5 op.cit.,Mihail Manoilescu,  p.248-249.
6 Horia Brestoiu, Impact la paralela 45, p. 258.
7 op.cit.Raoul Bossy,  p.281.
8 Aurică Simion, Dictatul de la Viena, Ed. Dacia, Cluj, 1972.
9 „Acta Musei Porolissensis”Cornel Grad, Guvernul român şi Diktatul de la Viena, în , 1993, 17, p. 241-270.
10 „Dacia”Olimpiu Matichescu, Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, Editura , Cluj-Napoca, 
1975.
11 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, 35 de ani de la marile manifestaţii populare îndreptate împotriva Dictatului de la 
Viena, în , nr. 4/1975. „Anale de istorie”
12 „Le Figaro”, 31 August 1940, 1 Septembrie 1940.  
13 „Acta Cornel Grad, C.I. Stan şi D.E. Goron, Evacuarea teritoriilor româneşti cedate în vara anului 1940, în 
Musei Porolissensis”, 1995, 19, p. 325-358.  
14 Cornel Grad, Al doilea arbitraj de la Viena, Institutul European, Iaşi, 1998.
15 Horia Brestoiu, Impact la paralela 45, p. 277.
16 Arhiva MAI, fond documentar, dosar nr. 10, vol. 16, p.217.
17 Arhiva MAI, fond documentar, dosar 541, vol.122.  
18 Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii iulie-august 1940, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, 
p.292.

Note
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Un	volum	de	studii	și	documente	
privind	consecințele	Dictatului	de	la	Viena	

asupra	românilor	din	zona	Covasnei	și	Harghitei

Dr.	Ioan	LĂCĂTUȘU
Prof.	Vasile	STANCU

     mplinirea, în anul 2020, a 80 de ani de la 
impunerea de către statele fasciste europene a 
hotărârilor Dictatului de la Viena din 30 august 
1940, ne oferă prilejul de a realiza o trecere în 
revistă a studiilor apărute, în principal, în 
publicaţiile româneşti din actualele judeţe 
Covasna şi Harghita, referitoare la acest nefast 
moment al istoriei naţionale cât, mai cu seamă, a  
consecinţelor sale asupra românilor din această 
parte de ţară, în vederea publicării lor într-un 
volum. 

 Am pornit de la premisele conform cărora, 
cunoaşterea evenimentelor istorice referitoare la 
Dictatul de la Viena şi la consecinţele sale asupra 
populaţiei din Transilvania de Nord sunt deosebit 
de necesare unei istoriografii ştiinţifice, nealterate 
de interese politice sau de altă natură, de mistificări 
care să slujească dezideratelor unor grupări sau ale 
unor ideologii, cât, mai cu seamă de la faptul, 
remarcat de nenumărate ori de marele istoric 
Nicolae Iorga, că „Istoria îşi bate joc de cei care nu 
o cunosc, repetându-se!”  

 Din perspectiva istoricilor români, studiile 
cuprinse în viitorul volum au fost redactate în urma 
valorificării ştiinţifice a unor importante surse 
documentare, din arhivele româneşti şi străine. Ele 
sunt în consens cu exigenţele istoriografiei 
moderne, care reclamă necesitatea reevaluării 
critice, constructive, a domeniului cercetării 
istorice pe baza documentelor de arhivă şi 
promovarea stăruitoare a adevărului istoric, cu 
elaborări conceptuale înnoitoare, privind 

1conştiinţa istorică a societăţii de azi şi de mâine.
  Studiile menționate acoperă o plajă de o 

mare diversitate. Ele conţin documente din 
arhivele din țară și străinătate, pagini din presa 
vremii, ştiri, reportaje, documentare, interviuri, 
pagini memorialistice ş.a. Sunt prezentate, pe larg, 
contextul intern şi internaţional, detalii privind 
desfăşurarea evenimentelor, noi informaţii despre 
dramele trăite de românii ardeleni din teritoriul 
cedat Ungariei horthyiste, după semnarea 
Dictatului de la Viena, în mod deosebit din fostele 
județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, azi județele 

Covasna și Harghita, puncte de vedere diferite 
privind terminologia folosită, respectiv „dictatul 
de la Viena” şi „al doilea arbitraj de la Viena”, 
denumire neacceptată de istoricii români, întrucât 
prevederile tratatului nu au fost negociate, ci au 
fost impuse României. Este prezentată diferenţa de 
raportare la acest eveniment a românilor şi 
ungurilor din Transilvania cedată. 

 Viitorul volum va completa lucrările 
apărute, pe această temă, începând cu anul 1940, 
precum și numeroasele studii şi articole apărute în 
revistele de specialitate şi în alte publicaţii locale, 
regionale și naționale. (Anexa nr. 1) De menţionat 
faptul că temele privind Dictatul de la Viena şi 
stăpâniriea regimului hortyist în Transilvania 
Nord-Estică fuseseră într-o mare măsură eludate 
de istoriografia română, la „indicaţiile Partidului”, 
pentru a menaja „sensibilităţile maghiare”, 
re la ţ i i le  „dintre  par t idele  comunis te  ş i 
muncitoreşti” şi „dintre statele socialiste”. Ca 
răspuns la atacurile revizioniste din străinătate, şi 
apoi  d in  Ungar ia ,  a  evenimente lor  d in 
Cehoslovacia, din 1968, au început să apară, timid, 
primele lucrări de specialitate în domeniu. Astfel, 
ne aducem aminte, ca importante fapte editoriale, 
că în anul 1972, la Ed. Dacia, din Cluj, a apărut 
lucrarea Dictatul de la Viena, sub semnătura 
istoricului A. Simion, care trata contextul 
internaţional al impunerii Dictatului iar, la Ed. 
Vatra, din Târgu Mureş, în 1982, apărea lucrarea 
Moisei. O dată cu reluarea ofensivei revizioniste 
maghiare, la mijlocul deceniului al IX-lea, au mai 
apărut volumele Biserica Românească din Nord-
Vestul Ţării sub ocupaţia hortystă, 1940-1944, la 
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., o 
adevărată surpriză în domeniu, Teroarea hortisto-
fascistă în nord-vestul Transilvaniei, septembrie 
1940-octombrie 1944, în Ed. Politică, ambele în 
1985, sub coordonarea istoricului Mihai Fătu, care 
au şocat opinia publică românească prin ororile 
săvârşite de ocupanţi, lucrarea Istoria nu face paşi 
înapoi sau Logica istoriei împotriva Dictatului de 
la Viena, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1985, de 
Olimpiu Matichescu şi culegerea de studii, 
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coordonată de acad. Ştefan Pascu şi prof. univ. 
Ştefan Ştefănescu, Jocul periculos al falsificării 
istoriei, în 1986, precum şi alte volume semnate de 
mitropoliţii Antonie Plămădeală şi Nicolae 
Corneanu, istoricii Mihai Racoviţan, Ioan N. 
Ciolan, Gheorghe Bodea, Vasile T. Suciu, Ioan 
Puşcaş ş.a. Considerăm ca o lacună a perioadei 
faptul că problematica Dictatului şi a urmărilor 
sale a fost foarte puţin dezbătută, şi aceasta numai 
în cercul restrâns al specialiştilor, fără a cuprinde 
masa cetăţenilor, care datorită formaţiei 
profesionale aveau mai puţin acces la cartea de 
specialitate şi la informaţie. De asemenea, tânăra 
generaţie din mediul şcolar a fost lipsită de 
informaţia necesară privind urmările Dictatului 
pentru poporul român, fapt care a făcut să fie total 
nepregătită pentru a reacţiona la intensa ofensivă 
şovină şi revizionistă maghiară în perioada imediat 

2următoare evenimentelor din decembrie 1989.
 După decembrie 1989, pe lângă  lucrările 

și studiile de specialitate, deosebit de active, în 
spaţiul public românesc, sunt Asociaţiile Foştilor 
Refugiaţi (AFOR 1940-1947). La Bucureşti, 
istoricul Alexandru Porţeanu desfășoară o 
activitate notabilă în domeniul Drepturilor 
Omului, el însuşi fiind refugiat în perioada 1940-
1947. AFOR încearcă să promoveze conceptul 
Marelui Refugiu Românesc și caracterul naţional 
unitar al acestuia. La Cluj-Napoca funcţionează 
Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi 
Etnic, preşedinte  fondator prof. univ. Barbu 
Bălan, federaţie care are filiale în principalele 
oraşe din Transilvania, dintre care cele mai active 
în Timișoara, Satu Mare,  Oradea, Carei ș.a. Sub 
egida sa, apare publicaţia trimestrială „Pro 
Memoria 1940-1945”, revista românilor 
persecutaţi, refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi din 
motive etnice, publicaţie ajunsă la nr. 57. De 
menţionat organizarea de către Federaţia 
Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic a 
Muzeului Naţional al Refugiaţilor din Mureşenii 
de Câmpie, comuna Palatca, judeţul Cluj, precum 
şi organizarea anuală a unor sesiuni şi simpozioane 
de comunicări. 

Problematica Dictatului de la Viena şi a 
consecinţelor sale asupra românilor a constituit, și 
constituie, o prioritate a cercetării şi acţiunilor 
desfăşurate de Centrul European de Studii 
Covasna-Harghita (CESCH), în parteneriat cu 
Arhivele Naţionale, Centrul Ecleziastic de 
Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi 
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, din Sf. 
Gheorghe. Studiile întocmite, articolele publicate 
în presa locală, regională şi centrală, expoziţiile, 

dezbaterile, simpozioanele şi interviurile acordate, 
sunt minuţios redate în cadrul anexelor 
menţionate. Câteva date statistice sunt însă 
necesare. Au fost elaborate  peste 50  de studii 
privind Dictatul de la Viena şi consecinţele sale 
pentru români, în care au fost implicaţi peste 30 de 
autori-cercetători proveniţi din rândul profesorilor 
universitari, doctorilor în ştiinţe, generalilor, 
teologilor, profesorilor de istorie, arhiviştilor. 
Alături de aceştia, la cercetarea temei şi elaborarea 
studiilor şi-au adus aportul personalităţi cunoscute 
în breasla istoricilor şi a arhiviştilor. Studiile au 
fost publicate în cinci reviste de specialitate:  
Angvstia, Sangidava, Acta Carpatica, Acta 
Bacoviensia şi Pro Memoria – în 3 volume ale 
colecţiei „Profesioniştii noştri”, în  lucrarea 
„Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 
1902” şi în revistele Buletinului Ligii Cultural-
Creştine „Andrei Şaguna” şi Almanahul „Grai 
Românesc” al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi 
Harghitei şi în publicaţiile Axa din Bucureşti şi 
Eroii Neamului din Satu Mare

  Majoritatea acestor studii vor fi  incluse  în 
viitorul volum intitulat Dictatul de la Viena şi 
consecinţele sale asupra  românilor din zona 
Covasnei şi Harghitei, a cărui cuprins îl redăm în  
Anexa nr. 2 . 

         
Anexa nr. 1 

Dictatul de la Viena şi consecinţele sale 
generale, cu o privire specială asupra 
judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş

Bibliografie selectivă
A. Volume apărute în perioada 1940-1946:
- Ardealul frânt în două. Un strigăt de durere şi 

revoltă, Gheorghe Cernea, Bucureşti, 1940;
- Transilvania românească, cu hărţi şi 

d iagrame ,  Romulus  Se işan ,  Tipograf ia 
„Universul”, Bucureşti, 1941;

- Un an de stăpânire maghiară în Transilvania 
de Nord, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 
Statului, Bucureşti, 1942 ;

- Transilvania înainte şi după arbitrajul de la 
Viena, Silviu Dragomir, Sibiu, 1943;

- Lupte şi jertfe pentru Ardeal, Atanasie Bran, 
Braşov, 1944;

- Ardealul, pământ românesc (problema 
Ardealului văzută de un american), Milton G. 
Lehrer, Bucureşti, 1944;

- Patru ani de stăpânire maghiară a Ardealului 
de Nord, Bucureşti, 1944;

- Împotriva Dictatului de la Viena, Corneliu 
Albu, Bucureşti, 1945;

- Cuvinte de încurajare, Emil Haţieganu, Cluj, 
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„Tipografia Naţională”, 1944;
B. Volume apărute în perioada 1971-1989:
- Lupta poporului român împotriva dictatului 

fascist de la Viena (august 1940), Traian Bunescu, 
Bucureşti, Editura politică, 1971;

- Dictatul de la Viena, Aurică Simion, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1972;

- Rezistenţa antifascistă în partea de nord a 
Transilvaniei, Gh. Zaharia, L. Vaida, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1974;

- Opinia publică internaţională despre dictatul 
de la Viena, Olimpiu Matichescu, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1975;

- Transilvania – ultima prigoană maghiară, 
Ioan Ciolan, Editura Europa, Roma, 1980 
(retipărită cu titlul Transilvania prigonită de 
unguri, Tg. Mureş, 1997;

- Arhanghelii cruzimii: Moisei, Gheorghe I. 
Bodea, Vasile T. Suciu, Tg. Mureş, 1982;

- Teroarea horthyisto-fascistă în Nord-Vestul 
României, Fătu Mihai, Muşat Mircea, Bucureşti, 
1985;

- Biserica românească din Nord-Vestul ţării în 
timpul ocupaţiei hortyiste, Fătu Mihai, Bucureşti, 
1985;

- Biserica românească din Nord-Vestul ţării în 
timpul prigoanei horthyiste, Corneanu Nicolae, 
Bucureşti, 1986;

- Administraţia militară horthyistă în Nord-
Vestul României, Bodea I. Gheorghe, Suciu T. 
Vasile, Puşcaş I. Ilie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1988;

- Biserica strămoşească din Transilvania în 
lupta pentru unitate spirituală şi naţională a 
poporului român, Voicu Constantin, Sibiu, 1989;

C. Volume apărute după 1990:
- Documente istorice în lumina adervărului, 

Abrudan D., Racoviţan M., Editura Ţara noastră, 
Bucureşti, 1991;

- Transilvania şi iar Transilvania, Prodan, 
David,  Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992;

- 1940. Drama României Mari, Mircea Muşat, 
Editura Fundaţiei „România Mare”, Bucureşti, 
1992;

- Transilvania în evoluţia relaţiei româno-
maghiare, Alecsandru Duţu, Bucureşti, 1993;

- Suferinţele din Ardeal, Stoica, Vasile,  Ed. 
S.C.Murion Impex S.R.L., Cluj-Napoca, 1994;

- Revizionism şi neorevizionism maghiar, 
Stratulat Mihai,  Bucureşti, 1994;

- Al Doilea Război Mondial. Transilvania şi 
aranjamentele europene (1940-1944), ediţie 
îngrijită de Vasile Puşcaş, Fundaţia Culturală 
Română, Cluj-Napoca, 1995;

- Revizionismul ungar şi România, Ioan 
Catafeteanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
1995;

- Transilvania. Himera maghiarismului 
iredentist, Şuta, Ion, Ed. Academiei de Înalte 
Studii Militare, Bucureşti,  1995;

- Personalităţi din Covasna şi Harghita, 
Lăcătuşu, Ioan, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 
1998;

- Ip şi Trăznea – Atrocităţi maghiare şi acţiune 
diplomatică, Petre Ţurlea, Bucureşti, 1996; 

- Monumente non grata. Falşi martiri maghiari 
pe pământul românesc, Ţurlea, Petre,  Ed. Bravo 
Press, Bucureşti, 1996;

- Dictatul de la Viena (30 august 1940), Neagu 
Cosma, Editura Bravo-Press, Bucureşti, 1996;

- Istorie şi diplomaţie. Al doilea arbitraj de la 
Viena, Cornel Grad, Institutul European, Iaşi, 
1998;

- Erdély etnikai és feletkezeti statisztikája, Varga 
E. Árpád, 1998 Pro-Print, Budapesta, Miercurea-
Ciuc, 1998;

- Consecinţele Dictatului de la Viena. 
Repercursiuni asupra populaţiei româneşti şi 
evreieşti din Transilvania de Nord, în „Istoria 
României. Transilvania. Vol.II (1867-1947)”, 
Cluj-Napoca, 1999;

- Din istoria Transilvaniei – Documente, Mihai 
Fătu, Editura Tipolex, 1999;

- Istoria României. Transilvania II, coordonator 
Anton Drăgoescu, Cluj-Napoca, 1999;

- Transilvania – istorie şi dăinuire românească. 
Documente oficiale ungare confirmă, Ioan Ciolan, 
Mihai Racoviţan ş.a., Editura Sirius, Bucureşti, 
2000;

- Al II-lea arbitraj de la Viena (30 august 1940). 
Poziţia Armatei Române, Cornel Grad, Editura 
Limes, Zalău, 2000;

- Chest iunea maghiară ,  Raul  Şorban,  
Târgovişte, 2001;

- Relaţiile româno-maghiare (dar nu numai), 
Dr. Alexandru Vâlcu, Bucureşti, 2002;

- Intoleranţă şi crimă – Golgota sătmăreană, 
Ioan Corneanu, Vasile Moiş, Satu-Mare, 2003;

- Românii din Covasna şi Harghita, Ioan 
Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, 
Miercurea-Ciuc, 2003;

- Însemnări de dincolo de hotarul pus între fraţi- 
1940-1944, Mihai Filimon, Tg. Mureş, 2004;

- De unde atâta ură?, Suciu T. Vasile, Tg. 
Mureş, 2004;

- Cinci ani de luptă românească în Ardealul de 
Nord, 1940-1944, Fundaţia Culturală „Vasile 
Netea”, Tg. Mureş, 2005;
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- Transilvania de Nord-Est, 1944 - 1952, Petre 
Ţurlea, Bucureşti, 2005;

- Pământ înstrăinat, Florin Diac,  Editura Oscar 
Print, Bucureşti,  2006;

- Drum spre viaţă, Ilie Şandru, Tg. Mureş, 2007;
- Aripile diavolului, Mircea Tomuş, Cluj-

Napoca, 2007;
- Poiana Sărată – tragedia unui sat, Dorinel 

Ichim, Bacău, 2007;
- Pastoraţie şi istorie la episcopul Nicolae 

Colan în Transilvania 1940-1944, Dorel Man, 
Cluj-Napoca, 2007.

Studii şi articole apărute în revistele de 
specialitate şi  în  alte publicaţii locale, 

regionale şi naţionale 

- Problema agrară în Transilvania de Nord în 
timpul ocupaţiei hortiste, Rus, Traian,  în „Revista 
de Istorie”, nr. 8, 1978;

- Poziţia Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal 
faţă de Dictatul de la Viena, reflectată în coloanele 
„Te legra fu lu i  Român” ,  î n  „Mit ropo l i a 
Ardealului”, 1986, 31, nr. 2 ;

- 1940-1944, răspunderea hortyştilor pentru 
sălbatica teroare din nord-vestul României. Crimă 
fără absolvire, Ioan Ardelean, Oliver Lustig, 
Mihai Fătu, în „Magazin Istoric”, 1987, 21, nr. 7 ;

- Dictatul fascist de la Viena din august 1940 şi 
consecinţele sale, Mihai Fătu, în „Crisia”, 1989 ;

- N u r n b e rg u l  ro m â n e s c .  P ro c e s e  a l e 
criminalilor de război (II). Crime de război 
colective la Belin şi Zăbala, Lechinţan, Vasile,  în 
„Vatra Românească,” II, nr. 11, mai 1991;

- Deznaţionalizarea românilor (şi a mai multor 
neamuri) în vechile scaune secuieşti. III. 
Împrumutaţii, Lechinţan, Vasile,  în  „Adevărul de 
Cluj”, II, nr. 477/1991

- Deznaţionalizarea românilor (şi a mai multor 
neamur i )  î n  vech i l e  s caune  s ecu i e ş t i . 
Mistificatorii, Lechinţan, Vasile, în „Adevărul de 
Cluj”, III, nr. 508/1991;

- Cu privire la începuturile catedralei din Sfântu 
Gheorghe sau despre Odiseea unui monument, 
Lăcătuşu, Ioan, în „Revista Teologică”, Serie 
nouă, anul II (74), nr. 4/1992;

- Biserici dispărute – Lemnia, Preda, Niţă, în 
„Cuvântul Nou”, Anul III, nr. 666, 23 iulie 1992;

- Le diktat de Vienne, Ioana Agrigoroaie, în 
„Revue Romana d'Historie”, 1995, 34, nr. 3-4;

- Opinia publică din Transilvania şi Dictatul de 
la Viena, Camil Mureşan, în „Acta Musei 
Napocensis”, 1995, 32, nr. 2;

-  Petiţii şi memorii ale românilor din judeţul 

Covasna, în „Identitate şi cultură la românii din 
secuime”, Lăcătuşu, Ioan, Editura Carpatica, Cluj-
Napoca, 1995;

- Deznaţionalizarea românilor din Secuime. 
Localităţile Ocna de Sus, Mereşti, Bodogaia (jud. 
Harghita), Lechinţan, Vasile în „Românul”, nr. 
16(262), 1995;

- Deznaţionalizarea românilor din Secuime. 
Localităţile Porumbenii Mari, Pormbenii Mici şi 
Goagiu (jud. Harghita), Lechinţan, Vasile,  în 
„Românul”, nr. 18(264), 1995

- Deznaţionalizarea românilor din Secuime. 
Localităţile Mărtiniş, Crăciunel şi Crişeni (jud. 
Harghita), Lechinţan, Vasile în „Românul”, nr. 
20(266), 1995;

- Deznaţionalizarea românilor din Secuime. 
Localităţile Aldea, Beteşti, Rugăneşti şi Zetea 
(jud. Harghita), Lechinţan, Vasile,  în „Românul”, 
nr. 24(270), 1995;

-  Deznaţionalizarea românilor din Secuime. 
Localităţile Zoltan şi Ozun (jud. Covasna), 
Lechinţan, Vasile, în  „Românul”, nr. 48(294), 
1995;

- Judeţul Trei Scaune în contextul reistaurării 
administraţiei româneşti în Ardealul de Nord. 
Mărturii documentare, Baicu Dan, în „Angustia” 
nr.1/1996;

- M o d i f i c ă r i l e  p ro d u s e  î n  s t r u c t u r a 
demografică a judeţelor Ciuc, Odorhei şi 
Treiscaune în perioada anilor 1930-1948, Vasile 
Ciubăncan, în „Angustia” nr.1/1996;

- Ip şi Trăznea – Atrocităţi maghiare şi acţiune 
diplomatică, de Petre Ţurlea (recenzie), Raul 
Şorban, în „Angustia” nr. 2/1997;

- Momente de restrişte în viaţa bisericească 
românească din judeţul Covasna, Emanuel 
Sebastian Suciu, în „Angustia” nr.3/1998;

- Biserica ortodoxă şi viaţa românescă din 
Covasna sub semnul tranziţiei şi încertitudinii 
(1944-1945), Pătrunjel Violeta, în „Angustia” 
nr.4/1999;

- Date şi fapte privind soarta ardelenilor 
refugiaţi pe teritoriul judeţului Târnava-Mare 
după 1 septembrie 1940 – I, Beatrice Dobozi, 
Ramona Păcurar, în „Angustia” nr.5/2000;

- Date şi fapte privind soarta ardelenilor 
refugiaţi pe teritoriul judeţului Târnava-Mare 
după 1 septembrie 1940 – II, Beatrice Dobozi, în 
„Angustia” nr.5/2000;

- Problema Transilvaniei în raporturile 
României şi Ungariei cu Germania (1 septembrie 
1940 - 1 ianuarie 1943), Andreea Rotche, în 
„Angustia” nr.5/2000;

- Soarta tragică a arhivelor fostului judeţ Ciuc, 
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Istrate, Valentin,  în ANGVSTIA, V/2000;
- Transilvania şi scenariile politice în anii 

i n s taurăr i i  comunismulu i  în  România . 
Particularităţi în judeţul Covasna, Pătrunjel, 
Violeta,  în ANGVSTIA, V /2000;

- Refugiaţi transilvăneni la Râmnicu Sărat şi 
Buzău (1940-1941) ,  Constantin Stan, în 
„Angustia” nr.8/2004;

- Serviciul Special de Informaţii atenţionează: 
Revizionism maghiar sub cupola Bisericii (1941), 
Spânu Alexandru Alin, în „Angustia” nr.10/2006;

- Maghiarii în viaţa politică românescă în 
perioada 1944-1948,  Daniel Talambă ,  în 
„Angustia” nr.10/2006;

- Situaţia refugiaţilor transilvăneni din 
teritoriul cedat vremelnic Ungariei horthyste 
stabiliţi temporar în judeţele Neamţ şi Bacău, 
Constantin Păduraru, în „Angustia” nr.11/2007;

- Date preliminare despre refugiaţii din 
Transilvania de Nord stabiliţi în sud-estul 
României în anii 1940-1944, Alexandru Duţă, în 
„Angustia” nr. 11/2007;

- Pagini din calvarul românilor covăsneni, în 
timpul ocupaţiei horthyste, din toamna anului 
1940, Ioan Lăcătuşu, în „Angustia” nr. 11/2007;

- Nurembergul  românesc.  Procese  ale 
criminalilor de război. Crime de război colective 
la Belin şi Zăbala, Vasile Lechinţan, în „Vatra 
Românească”, nr. 11, mai 1991;

- Calvarul românilor şi al religiei lor în Secuime 
(1940), Vasile Lechinţan, în „Buletinul Ligii 
Cultural–Creştine Andrei Şaguna” I, 1998;

- Însemnări ale episcopului Nicolae Colan din 
anii ocupaţiei horthiste, Ioan Lăcătuşu, în „Pro 
Memoria”, nr. 10/iulie septembrie 2006;

- Episodul tragic de la Aita Seacă- septembrie 
1944, Ioan Lăcătuşu, în Buletinul Ligii Cultural-
Creştine „Andrei Şaguna”, nr. 3/2006;

- Preocuparea mitropolitului Nicolae Bălan 
privind situaţia românilor ortodocşi din ţinutul 
Harghitei şi Covasnei, Ioan Lăcătuşu, în Revista 
Teologică, Serie nouă, Anul XV (87), nr. 3, iulie-
septembrie 2005;

- Mărturii documentare despre convieţuirea 
interetnică din judeţul Trei Scaune în anii 1944-
1946, Ioan Lăcătuşu, în Acta Bacoviensis, Anuarul 
Arhivelor Naţionale Bacău, 2007;

- O carte despre holocaustul din Ardealul de 
Nord (Martiri sub steaua lui David),  Ioan Moise, 
în ,,Sangidava”, nr. 4/2010;

- „Pro Memoria 1940-1945”. O revistă a 
refugiului românesc,  Barbu Bălan, în „Buletinul 
Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” nr. 
5/2012;

Anexa nr. 2
Studii referitoare la Dictatul de la Viena şi 

consecinţele sale apărute în publicaţii  
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita
1. Vi rg i l i u  T h e o d o r e s c u ,  E l i s a b e t a 

Theodorescu, Documente inedite despre 
suferinţele românilor în anii Dictatului de la 
Viena, în „Angvstia” nr. 1/1996, p. 231-240;

2. Vasile Ciubăncan, Modificările produse în 
structura demografică a judeţelor Ciuc, Odorhei şi 
Treiscaune în perioada anilor 1930-1948, în 
„Angvstia” nr.1/1996, p. 291-312:

3. Alexandru Moraru, Situaţia românilor din 
Transilvania în perioada horthystă refelectată în 
unele documente ale vremii, în „Angvstia” nr. 
3/1998, p. 207-212;

4. Emanuel Sebastian Suciu, Momente de 
restrişte în viaţa bisericească românească din 
judeţul Covasna, în „Angvstia” nr. 3/1998, p. 213-
222;

5. Vasile Lechinţan, Calvarul românilor şi al 
religiei lor în Secuime (1940), în „Buletinul Ligii 
Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” nr. I/1998, p. 
36-38;

6. Violeta Pătrunjel, Biserica ortodoxă şi 
viaţa românească din Covasna sub semnul 
tranziţiei şi incertitudinii (1944 -1945),  în 
„Angvstia” nr. 4/1999, p. 359-363;

7. Milandolina Beatrice Dobozi, Date şi fapte 
privind soarta ardelenilor refugiaţi pe teritoriul  
judeţului Târnava Mare după 1 septembrie 1940 
(I),  în „Angvstia” nr. 5/2000, p. 137-142

8. Milandolina Beatrice Dobozi, Date şi fapte 
privind soarta ardelenilor refugiaţi pe teritoriul 
judeţului Târnava Mare după 1 septembrie 1940 
(II),  în „Angvstia” nr. 5/2000, p. 143-47;

9. Andreea Rotche, Problema Transilvaniei 
în raporturile României şi Ungariei cu Germania 
(1 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943), în 
„Angvstia” nr.5/2000;

10.  Valentin Istrate, Soarta tragică a arhivelor 
fostului judeţ Ciuc, Istrate,  în ANGVSTIA, 
V/2000;

11. Constantin I. Stan, Refugiaţi transilvăneni 
la Râmnicul Sărat şi Buzău (1940-1941), în 
„Angvstia” nr. 8/2003, p. 205-216;

12. Alexandru Alin Spânu, Serviciul Special 
de Informaţii atenţionează: Revizionism maghiar 
sub cupola Bisericii (1941), în „Angvstia” nr. 
10/2006, p. 163-170;

13. Dumitru Şandru, Administraţia din nord-
vestul Transilvaniei de după 23 august 1944, în 
„Angvstia” nr. 10/2006, p. 171-188;

14.  Daniel Talambă, Maghiarii în viaţa 

30



politică românească în perioada 1944-1948, în 
„Angvstia” nr. 10/2006, p. 189-210;

15.  Ioan Lăcătuşu, Însemnări ale episcopului 
Nicolae Colan din anii ocupaţiei horthiste, în 
„Almanahul Grai Românesc”/2006, p. 183-194;

16. Ioan Lăcătuşu, Episodul tragic de la Aita 
Seacă – septembrie 1944, în „Buletinul Ligii 
Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, nr. 3, 2006, 
p.37-44;

17.  Ioan Lăcătuşu, Pagini din calvarul 
românilor covăsneni, în timpul ocupaţiei 
horthyiste,  din toamna anului  1940 ,  în 
„Angvstia”, nr. 11, 2007, p. 275-288;

18. Alin Spânu, Metode, mijloace şi acţiuni 
subversive care au vizat destrămarea României 
(1919-1944), în „Angvstia”, nr. 11, 2007, p. 195-
200;

19. Constantin Păduraru, Situaţia refugiaţiilor 
transilvăneni din teritoriul cedat  vremelnic 
Ungariei horthyste stabiliţi temporar în judeţele 
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Documente	arhivistice	referitoare
la	Dictatul	de	la	Viena	și	activitatea	

Comisariatului	General	al	Refugiaților	-	
1940-1944¹

Dr.	Daniela	BĂLU

 venimentele anului 1940 au îngenunchiat 
România în faţa politicii revizioniste şi 
revanşarde promovată de marile puteri 

[ ]2europene ,  românilor  impunându-l i-se 
acceptarea unui teritoriu drastic amputat, realitate 
dramatică pe care istoriografia o califică în dublă 

[ ]3interpretare: dictat sau arbitraj . 
Dictatul de la Viena, numit „dictatul 

axei”, inclusiv de către ambasadorul SUA la 
B u c u re ş t i ,  î n t r - o  s c r i s o a r e  a d r e s a t ă 

[ ]4Departamentului de Stat în 6 septembrie 1940 , 
era soluţia impusă României la 30 august 1940, 
prin intermediul ministrului de externe al Reich-
ului, Joachim von Ribbentrop, şi a omologului 
său italian, contele Ciano, ca rezolvare a 

[ ]5„diferendului”  teritorial româno-maghiar, prin 
care cele două state îşi disputau apartenenţa şi 
autoritatea asupra Transilvaniei.  

Vechea problemă a „diferendului” 
teritorial era categoric tranșată de Iuliu Maniu, 
în ședința Consiliului de Coroană ce a avut loc în 
noaptea de 30/31 august 1940, stenograma 
acesteia aflându-se în Arhiva Ministerului 

[ ]6Afacerilor Externe . Iuliu Mania declara: 
„protestez în numele Ardealului și al Banatului în 
contra oricărei încercări de a înstrăina 
Transilvania, Banatul, Maramureșul și Crișana 
de la corpul Statului nostru și protestez ca oricare 
părticică să fie înstrăinată (desigur, dictatul fiind 
semnat deja, protestul era tardiv, avea însă 
menirea de a declara public durerea și 
nemulțumirea românilor ardeleni - n.n.). [..] În 
ceea ce privește Ardealul n-are dreptul nimeni să 
dispună, afară de poporul românesc din Ardeal. 
Aceste lucruri trebuiesc accentuate cu toată 
hotărârea, pentru că punctul de vedere al 
Guvernului unguresc este că Ungaria are drept 
istoric asupra Ardealului, ceea ce este absolut 
neadevărat. 

[…] Ori, se stie, și domnul profesor Iorga 
îmi va da dreptate (Nicolae Iorga - n.n.) că 
niciodată Transilvania n-a aparținut Ungariei, 
că Transilvania a fost condusă de voevozi, că mai 
târziu Transilvania a fost condusă de un Principe 
al Ardealului și pe urmă de organizația Marelui 
Principat al Ardealului, care n-a avut niciodată 
pendență de Viena și de Budapesta. Că Ardealul 
n-a aparținut niciodată ca pendență istorică 
Ungariei, dovada este că Ungaria, în toate 
manifestările ei, a fost ca să facă uniunea cu 
Ardealul. Ori, dacă Ardealul ar fi fost al Țării 
Ungurești, n-ar fi trebuit să reclame acest lucru 
necontenit (sublinierea redacției); îl reclamă 
pentru că n-a fost niciodată unit Ardealul cu 
Ungaria până în 1867 când, în urma catastrofei 
Dinast iei  Habsburgice și  a Imperiului 
Habsburgic, a trebuit să se facă concesiuni 
poporului maghiar. 

Asupra Ardealului n-are drept să dispună 
decât numai majoritatea lui. Majoritatea aceasta 
este categoric românească. 58,4 procent al 
locuitorilor este românesc, iar celelalte 
minorități sunt împărțite în mănunchiuri mici de 
oameni… Pentru aceasta, ținând seama că 
punctul de vedere al poporului românesc din 
Ardeal de sute de ani s-a manifestat totdeauna ca 
să nu se întâmple nimic în ceea ce privește 
Ardealul, fără să fie întrebat poporul românesc 
de acolo, ne doare adânc că astăzi se hotărăște 
asupra soartei Ardealului, fără ca poporul din 

[ ]7Ardeal să fie întrebat”.
Considerat inclusiv rezultat al „deciziilor 

[ ]8grave şi iresponsabile”  luate de conducerea 
României: Rege, Consiliu de Coroană, Guvern, 
Dictatul de la Viena aducea cu începere de la data 
semnării lui, 30 august 1940, o nouă stăpânire în 
Transilvania de nord-est, deschizând drumul unor 
modificări substanţiale, deseori cu repercusiuni 
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negative, la care avea să fie supusă populaţia 
românească.  

Reprezentând în fapt una din cele mai 
dramatice consecinţe ale Dictatului de la Viena, 
refugiul s-a constituit într-un fenomen de largă 
amploare, concretizat prin mişcări masive de 
populaţie, ce au afectat profund destine 

[ ]9ind iv idua le  sau  co lec t ive .  Per ico lu l 
destructurării caracteristicilor identitare a 
determinat, din partea populaţiei româneşti, 
reacţii fireşti de apărare şi susţinere a cauzei 
naţionale. Atitudinea identitară a românilor 
rămaşi pe teritoriul Ardealului, aflat sub 
guvernarea Ungariei, a fost deseori sancţionată 
de autorităţile maghiare, inclusiv prin măsuri 
represive extreme. Cei rămaşi în Ardeal trebuiau 
să facă faţă unor avataruri a căror agresivitate era, 
firesc, impenetrabilă!

Adaptabilitatea la aceste noi cadre 
politice, sociale și mentalitare, acutizarea 
negativă a diferenţelor social-etnice dintre 
români şi maghiari s-a dovedit a fi, în unele 
cazuri, imposibil de acceptat la nivelul percepţiei 
individuale.  Drept consecinţă,  singura 
oportunitate salvatoare, cel puțin de moment, 
a fost cea a refugiului în România, soluţie la 
care a apelat cu preponderenţă clasa socială 
intelectuală, aflată în imposibilitatea de a-şi 

[ ]10păstra un statut demn, neumilitor . Profesori, 
clerici, avocaţi, funcţionari publici, medici, cadre 
militare, au fost supuşi cu toţii unor măsuri 
represive drastice, începând cu omoruri, 
maltratări, umiliri, şi continuând cu pierderea 
locurilor de muncă, pauperizarea economică sau 
chiar impunerea de a renunţa la propria credinţă şi 
de a trece la confesiuni specifice etnicilor 
maghiari.

Modalităţile prin care Guvernul român a 
susţinut populaţia expulzată sau refugiată din 
Ardealul de Nord sunt evidenţiate şi în 
conţinutul documentelor ce compun mai 
multe fonduri arhivistice aflate la Arhivele 
Naţionale ale României, direcţia Arhivelor 
Naţionale Istorice Centrale Bucureşti: 

I. Fond Ministerul Afacerilor de Interne, 
Comisariatul General al Refugiaţilor şi 
Evacuaţilor din Nordul Transilvaniei, nr. 1510.

II. Fond Ministerul Afacerilor Externe, 
Comisariatul General al Refugiaţilor din 
Ardealul de Nord, nr. 1502.      

III. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.  

IV. Preşedinţia Consiliului de Miniştri - cabinet 
militar.
V. Delegatul Marelui Stat Major pe lângă 
Comisia Mixtă de ofiţeri 1941-1944.

Primele două fonduri arhivistice oferă 
informaţii despre activitatea Comisariatului 
General al Refugiaţilor, înfiinţat cu scopul 
sprijinirii persoanelor evacuate şi refugiate, 
fondul nr.1502 cuprinzând şi „fişele refugiaţilor, 
cu samavolniciile comise de trupele maghiare în 
nordul Transilvaniei, în perioada septembrie 
1940-1944, fişe ordonate pe judeţe, iar în cadrul 
judeţelor str ict  alfabetic,  după numele 

[ ]11persoanelor care au avut de suferit” .
Numeroase declaraţii ale refugiaţilor se 

găsesc şi în fondul Delegatul Marelui Stat Major 
pe lângă Comisia Mixtă de ofiţeri, dar şi în arhiva 
Ministerului de Externe, fond Transilvania, și 
fond Ungaria – adică Documentele Consulatului 
General Regal de la Oradea, Consulatului 
General Regal de la Cluj și a Legației României la 
Budapesta.

Comisariatul General al Refugiaţilor şi 
Evacuaţilor din Nordul Transilvaniei a fost 
organizat pe lângă Ministerul Afacerilor de 
Externe, prin Legea nr. 837 din 18.11.1942, cu 
modificările ulterioare (dar a funcţionat de facto 
încă din 20 septembrie 1940, în cadrul 
prefecturilor din judeţele în care au fost plasaţi 
refugiaţii), iar prin Legea nr. 446 din 4 septembrie 
1944, a fost trecut în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne.

P e n t r u  a s i s t e n ţ a  r e f u g i a ţ i l o r  ş i 
evacuaţilor, guvernul României a pus la 
dispoziţie fonduri speciale, care au fost 
gestionate de către Consiliile de Patronaj ale 
Operelor Sociale Judeţene şi locale, precum şi de 
către Birourile Refugiaţilor de pe lângă 

[ ]12Prefecturile de judeţe . Trei acte legislative, 
datate 14 decembrie 1940, 24 iulie 1941 şi 26 

[ ]13noiembrie 1941 , prevedeau acordarea de 
facilităţi pentru refugiaţii care au avut în 
proprietate întreprinderi, bănci, diferite firme, dar 
şi pentru toate celelalte categorii de refugiaţi.  

An t i c ipând  ac ţ iunea  guvernu lu i 
României, dar mai ales aflându-se în situaţia de a 
face faţă numărului extrem de mare de refugiaţi, 
în  ziua de 4 septembrie 1940, Rezidenţa Regală a 
ţinutului Someş, de acord cu Rezidenţa Regală a 
ţinutului Mureş, au numit în funcţia de comisar 
pentru primirea şi plasarea refugiaţilor, pe dl. 
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[ ]14dr. Sebastian Bornemisa,  fost ministru şi 
primar al Clujului. Acestuia i s-a încredinţat 
misiunea de a pune bazele primelor birouri de 
înregistrare şi primire a persoanelor evacuate 
şi refugiate, ce şi-au desfăşurat activitatea la 
Turda. Eforturile deosebite depuse de dl. S. 
Bornemisa s-au concretizat prin: eliberarea 
dovezilor de refugiaţi, înfiinţarea cantinelor 
pentru nevoiaşi, repartizarea locuinţelor, 
transportul refugiaţilor, plasarea autorităţile 
evacuate din localităţile Ardealului ocupat,  
refugiate la Turda. 

D i n  s t r u c t u r a  o rg a n i z a t o r i c ă  a 
Comisariatului General al Refugiaţilor din 
Transilvania de Nord, o importanţă deosebită a 
avut-o serviciul fişierului central, unde au fost 
înscrise persoanele refugiate. Fişele indicau 
detaliat motivul refugierii, oferind date despre 
locul de unde venea persoana refugiată, locul 
unde s-a refugiat, profesia etc., iar în acest fișier 
se găsesc mii de fișe ale refugiaților sătmăreni 
(vezi foto 1–4).  Deoarece administraţia 
românească a judeţului Satu Mare a fost evacuată 
în perioada 2 – 4 sept. 1940 la Lugoj, o parte a 

[ ]15acestor statistici au fost realizate chiar la Lugoj .
În anul 1942 şi puterea maghiară din 

Prefectura Satu Mare întocmea o evidenţă a 
personelor refugiate, structurată în ordine 
alfabetică, redactată în limba maghiară, din care 

[ ]16rezultă un număr de 2.568 persoane refugiate . 
Comparaţia cu statisticile româneşti, ce indică 

[ ]17cifre cuprinse între 18.170 şi 19.386  de 
refugiaţ i  sătmăreni ,  ref lectă evident 
discrepanţele uriaşe dintre centralizările 
româneşti şi cele maghiare. 

Numărul mare al românilor refugiaţi l-a 
determinat pe dr. Emil Haţieganu - liderul 
românilor din Ardealul cedat, să transmită 
populaţiei româneşti, prin intermediul ziarului 
„Gazeta noastră” din 10 septembrie 1940,  apelul  

[ ]18Staţi pe loc!” . Liderul românilor, printr-un 
mesaj pe care îl putem aprecia ca fiind chiar 
imperativ, se adresa românilor şi în mod special 
intelectualilor: „de ce vă părăsiţi vatra 
strămoşească şi tot ce aţi agonisit cu trudă şi 
amar o viaţă întreagă? Opriţi-vă, pentru 
Dumnezeu! Să înceteze zuruitul sinistru al 
coloanelor nesfârşite de maşini şi căruţe! Aici 
avem datorii de împlinit! Un popor de plugari, de 
peste un milion, priveşte cu lacrimi în ochi, dar cu 
suflet îndârjit când vede acest exod. Ţăranul 

plugar stă la coarnele plugului şi taie brazda 
adâncă în ogorul strămoşesc. Cărturari – voi de ce 

[ ]19plecaţi?! ” . 
Dr. Emil Hațieganu a fost cel care i-a 

reproșat contelui Teleky Pál masacrarea sutelor 
de țărani români și evrei din Ip și Trăsnea, 
primind, din partea contelui, celebrul și cinicul 
răspuns: „Nu există nuntă fără înjunghieri!”. 

În România, pentru sprijinul refugiaților 
din Transilvania de Nord, „pentru strângerea în 
bloc a tuturor refugiaţilor şi pentru unitatea lor 

[ ]20desăvârşită” , a fost înfiinţată „Asociaţia 
Românilor refugiaţi şi expulzaţi din Ardealul 
cedat prin verdictul de la Viena”, iniţiativa 
aparţinând unui comitet ce l-a avut în frunte pe dl. 
dr. Anton Ionel Mureşeanu, directorul ziarului 
„Ardealul” – ziarul refugiaților.

Asociaţia, al cărei sediu se afla la 
Bucureşti, a funcţionat în baza ordinului 
Ministerului Afacerilor Interne nr. 4.950, din 4 
decembrie 1940, şi a jucat un rol deosebit de 
important în susţinerea drepturilor şi intereselor 
românilor ardeleni.  În fondul arhivistic 
Președinția Consiliului de Miniștri, dosar nr. 
223/1941, se află unul din miile de documente ale 
Asociației, ce relatează: „refugiaţii şi expulzaţii 
ardeleni trăiesc cel mai dramatic calvar din viaţa 
lor. Ei sporesc, în epilogul sfâşierilor de hotare ce 
le-a suferit pământul Ţării, fluviul pribegiei şi al 
celor mai usturătoare umilinţe, din cuiburile 
străbune şi părinteşti .  . . .Și au venit în 
Ţară…agricultorii, intelectualii de toate 
categoriile, muncitorii şi comercianţii, precum şi 
copiii fără părinţi... au rămas pradă aceleiaşi 
deznădejdi în faţa vieţii care-i torturează de luni 
de zile...
  ...Trăieşte încă viu, pentru oricine, 
aspectul tragic, înfiorător de tragic ce-l oferă 
pe întreg cuprinsul ţării, convoiul nesfârşit al 
refugiaţilor ardeleni…

O frântură de neam, lovită cum nu se 
poate mai crunt de destin, cu conştiinţa 
prezenţei lui Dumnezeu în suferinţa ei, cere să fie 
integrată armonic în viaţa statului, spre a participa 
cu energia braţelor şi puterea sufletului lor, la 
opera de reclădire şi reîntregire a neamului…

...Blestemul  existenţei şi sângerarea 
dureroasă a refugiaţilor şi expulzaţilor ardeleni 
sunt atât de mari, încât avem momente când parcă 
simţim noianul suferinţelor seculare cum se 
actualizează în noi”.
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Tot în Fondul Președinția Consiliului de 
Miniștri, dosar nr. 118/1941, se află și celebrul 
Raport asupra suferinţelor  Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului în urma 

[ ]21arbitrajului de la Viena , întocmit de fostul 
protopop de Satu Mare, consilierul eparhial 
Ioan Ruşdea ,  ce descria suferințele și 
vexațiunile îndurate de cei rămași acasă, în 
Ardeal: „toată urgia duşmanului secular, 
ungurii… s-a pornit cu furie nespusă în special 
contra Bisericii Ortodoxe....”. Ioan Rușdea a fost 
cel care a înmânat o copie a Raportului, la 24 
februarie 1977, Arhiereului Vicar al Clujului 
P. S .  J u s t i n i a n ,  v i i t o r u l  e p i s c o p  a l 
Maramureșului și Sătmarului.  

De asemenea, preoții bisericii greco – 
catolice au trimis și ei numeroase memorii și 
plângeri către Consulatele Generale Regale ale 
României de la Cluj şi Oradea, către Delegatul 
Marelui Stat Major pe lângă Comisia Mixtă de 
control, formată din ofiţeri italieni şi germani. 
Dictatul de la Viena stabilea constituirea unor 
organe militare menite să supravegheze 
respectarea reciprocă (româno-ungară) a 
clauzelor prevăzute prin dictat. În acest sens, a 
fost înfiinţată Comisia Mixtă de control formată 
din ofiţeri italieni şi germani, precum şi din doi 
delegaţi ai statelor majore ale României şi 
Ungariei. Din anul 1943, după căderea regimului 
Mussolini, comisia a rămas doar cu un 
reprezentant din partea Germaniei. Delegatul 
Marelui Stat Major Român avea sediul la 

[ ]22Turda .
Deosebit de impresionantă este 

scrisoarea trimisă de preotul Vasile Chira din 
Lipău, la data de 8 decembrie 1941, prin care 
arăta strădaniile pe care le-a depus pentru a-şi 
convinge credincioşii să nu treacă la alte religii şi 
să nu îşi părăsească ţara,... „să stea locului 
fiecare, aici ne-am născut, crescut şi aici avem 
căminul şi averea strămoşilor. De aici să nu ne 

[ ]23clintim!”  
Atitudinea sa demnă a stârnit mânia 

autorităţilor maghiare, care l-au acuzat că 
uneleteşte împotriva statului. Preotul asemăna 
comportamentul  horthyști lor  cu cel  al 
împăratului Nero (celebru pentru decimarea 
creștinilor) punându-şi întrebarea: „... oare 
reînvie zilele păgânului Nero, când pentru toate 
erau vinovaţi creştinii? La lei cu creştinii! Azi la 
temniţă cu toţi preoţii români! Căci ei sunt 

cauza la toate neregulile, ei sunt vinovaţi că 
românii rămân tot români şi nu se fac unguri! 
...N-am uneltit niciodată şi cu nimic împotriva 
s ta tu lu i  ungar.  Le-am cerut  chiar ş i 
credincioşilor mei să fie loiali şi cât mai buni 
cetăţeni, căci toate cu a lui Dumnezeu ştire se 
întâmplă. Le-am cerut în schimb şi aceea ca 
limba, neamul, credinţa şi datinile româneşti 
şi strămoşeşti să le iubească şi să le 
cinstească!...

... Îmi iubesc neamul aşa precum îmi 
iubesc credinţa în Dumnezeu, dar tot atunci 
împlinesc legile statului ungar şi nu uneltesc cu 
nimic împotriva statului. Sunt hotărât a răbda 
orice prigoană îndreptată împotriva mea, a 
preotului român, dar iubirea neamului meu 
drag,  nimeni nu o va putea şterge din inima 
mea! Chiar şi după moarte voi continua a-mi iubi 
neamul, prin toată puterea spiritului meu...”.

În încheiere, consider că aceste cuvinte 
deosebit de emoționante ale preotului din Lipău, 
nu trebuie să rămână doar niște cuvinte, ci să ne 
readucă în memorie, mult mai des, faptul că 
fiecare dintre noi avem dreptul dar și obligația 
de a ne aminti de bucuriile sau durerile 
neamului nostru, de a le omagia sau comemora, 
de a purta în suflet iubirea și prețuirea față de toți 
cei care, în vremuri dramatice, s-au străduit să 
păstreze viu spiritul românesc. OARE, este 
aceasta o greșeală?! Oare, este o atitudine 
șovină?!

Dictatul de la Viena este o realitate ce a 
făcut parte din istoria și viața românilor din 
Ardeal și, desigur, a românilor sătmăreni, o 
durere ce trebuie respectată, nu ridiculizată, 
acuzată sau minimalizată!  

Ce durere poate fi mai mare decât să-ți 
vezi copilul maltratat, desfigurat, tatăl ucis 
sau mama bătută cu bestialitate? Cum să poți 
uita așa ceva?! Cât de vinovați sunt cei care uită 
că românii au fost maltratați sau uciși, sute de mii 
au fost expulzați sau nevoiți să-și părăsească 
casele, familiile, munca de-o viață, și, cu mâinile 
goale, au pornit pe drumul spre nicăieri, căci nu 
știau unde merg sau ce le va aduce ziua de mâine: 
moartea sau viața? care va fi viitorul lor? 

Iată doar câteva motive pentru care 
comemorarea de azi este pusă sub motto-ul A 
uita înseamnă a repeta! Înaintașii noștri – eroii 
noștri.

Pentru a cinsti memoria lor, pentru a ne 
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arăta respectul față de Dvs. cei care ați trăit drama 
refugiului, suntem azi împreună. 

La comemorarea de anul trecut vă rugam 
să ne ajutați să reconstruim monumentul Eroului 
necunoscut - și vă mulțumesc pentru sprijin, mai 
ales în numele dlui col. (r) Voicu Șichet, 
redactorul coordonator al revistei Eroii neamului, 
cel care s-a zbătut ani de zile să fie reconstruit 
acest simbol al României Mari, al victoriei 
Armatei Române, monument ce a fost distrus în 
anii stăpânirii horthyste. 

Acum, am iar o rugăminte, vă rog, dragi 
români, să nu uitați că anul viitor se vor împlini 
80 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena. Și 

atunci, tot împreună, dar, sper, mult mai mulți, să  
dovedim că, așa cum spunea renumitul preot din 
Țara Oașului, Ioan Andron, în 6 septembrie 1940, 
ziua în care trupele horthyste au ajuns în Oaș –  să  

[ ]24dovedim așadar că  Neamul nostru, nu piere!  .
***

N.R. Materialul a fost prezentat de către d-na 
dr. Daniela Bălu în cadrul manifestării 
dedicate împlinirii a 79 de ani de la semnarea 
Dictatului de la Viena din 30 august 1940, 
organizată de domnia sa la Muzeul Judeţean 
Satu Mare

1 Alocuțiune prezentată la evenimentul dedicat Comemorării Dictatului de la Viena, 30 august 2019, Muzeul 
Județean Satu Mare.
2 Henri Prost, Destinul României (1918-1954), Bucureşti, pp. 201-211.
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20 A. Bran, Lupte și jertfe pentru Ardeal. De la Decebal la Dictatul de la Viena. Desrobirea Ardealului de Nord, 
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Un	document	inedit	
despre	Asociația	„Prietenii	Unirei”

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
Dr.	Viorel	CÂMPEAN

    ub raportul legăturilor dintre cele două 
Biserici Românești, anul 1935 pare a fi fost unul 
dintre cei mai favorabili. În luna aprilie a acelui 
an, publicația „Vestitorul”, „organ al Eparhiei 
Unite de Oradea și revistă de cultură religioasă”, 
apărea alături de un supliment, un volum – de fapt 
o anchetă realizată de către canonicul Ioan 
Georgescu, intitulat Bisericile Românești. La un 
set de 4 întrebări, în cuprinsul volumului au 
răspuns 40 de mireni, aparținând ambelor 
Biserici Românești, Ortodoxă și Greco-Catolică. 
Volumul, conținând 116 pagini, merită o abordare 
mai amplă. În acest material vom aminti doar cele 
4 întrebări și numele celor care au răspuns, pentru 
că simpla înșiruire a acestora credem că este 
elocventă pentru atmosfera care domnea în anul 
1935 între cele două Biserici Românești. 

Iată deci întrebările: „1. Găsiți oportună 
acum, după înfăptuirea unității noastre politice, o 
încercare de unire a celor două biserici românești: 
cea ortodoxă, proclamată dominantă prin 
articolul 22 din Constituția actuală, și cea unită 
sau greco-catolică, recunoscută și ea ca biserică 
națională prin același articol din Constituție? 2. În 
ce sens cugetați că e bine să se facă această unire: 
orientând vieața sufletească a întregului neam 
românesc spre orientul greco-slav sau spre 
occidentul latin? 3. Care credeți că ar fi 
consecințele culturale, morale, religioase ale 
noului  act? 4.  Care sunt  după părerea 
Dumneavoastră piedecile esențiale ale înfăptuirii 
acestei unități, precum și mijloacele potrivite 

[ ]1pentru înlăturarea lor?” .
Vo m  r e p r o d u c e  a c u m  n u m e l e 

personalităților care au răspuns la întrebări, exact 
în ordinea din volum, alfabetică de altfel: 
„Bănci lă  Vas i le ,  Banciu  dr.  Ar is to te l , 
Bassarabescu I.A., Bianu Ion, Bucuța Emanoil, 
Carada Th. M., Coculescu N., Crainic Nichifor, 
Dejeu Petru, Eftimiu Victor, Fântânar Al., Fodor 
Radu, Frollo Iosif, German dr. Victor, Hetco 
Valeriu, Iacobovici dr. prof., Isopescu Claudiu, 
Karnabatt Dumitru, Lascarov Moldovan A., 
Moldovanu Corneliu, Mehedinți Simion, Nanu 
Dumitru, Papp gen. Dănilă, Petrovici Ioan, Pop 
Romul, Pop Valeriu, Popa dr. Nicolae, Pușcariu 

Sextil, Rusu George, Sadoveanu Ion Marin, 
Scriban August, Smigelschi Victor, Șeicaru 
Pamfil, Tăslăuanu Octavian C., Teodorescu 
Anibal, Theodorian Caton, Todica Gavriil, 
Tomescu Dumitru, Torouțiu I.E., Vâlcovici 
Victor”.

Nu stăruim asupra acestui foarte prețios 
volum, poate în în viitorul apropiat o vom face, 
pentru că merită!! Vom aduce acum în fața 
cititorilor un document datat în același an, 1935, 
în toamnă, ca o consecință, credem, în orice caz, 
emis în spiritul volumului apărut în aprilie. 
Documentul,  recuperat dintr-o colecție 
particulară, a fost emis la 7 noiembrie 1935 și este 
semnat de șase personalități ale Bisericii 
Catolice, primul semnatar fiind un fiu al Bisericii 
Romano-Catolice, iar ceilalți cinci, fruntași ai 
Bisericii Române Unite cu Roma Greco-
Catolică. Înclinăm să credem că astfel de reacție a 
existat și în Biserica Ortodoxă Română. După 
scurgerea unui timp de la desăvârșirea unității 
naționale, se părea că lucrurile se îndreptau și 
către o unire religioasă. Anii care au urmat au 
însemnat însă izbucnirea unei noi conflagrații 
mondiale, prăbușirea granițelor „României 
dodoloațe” și tot ce avea să urmeze după căderea 
Cortinei de Fier. Ideea unirii religioase rămâne 
însă, și prin volumul amintit, dar și prin 
documentul inedit, al cărui text vi-l prezentăm în 
continuare:

„Legământ
Subsemnații, dându-ne seama de 

importanța și actualitatea ce o prezintă 
problema unirei bisericilor românești, în ziua 
de azi încheiem prezentul legământ, pentru a 
pune bazele unei asociații, care va avea de scop 
pregătirea sufletelor în vederea marelui 
eveniment al unirei bisericești.

Asociația se va numi Prietenii Unirei”.
Cluj, la 7 Noiemvrie 1935
Dr. A. Gabor
Dr. Titus Mălai
Pr. Dr. Cosma Avram
Dr. Emilian Lemenyi
Pr. Dr. Augustin Paul
Pr. Gavril Iagăr”.

S
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Vom încerca în cele ce urmează scurte 
portrete ale celor șase personalități care au 
semnat acest important document.

Biografiile semnatarilor seamănă în mare 
măsură, cinci dintre ei având titlul de doctor în 
teologie. Trei dintre ei erau profesori la 

[ ]2Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj , 
distingându-se acolo prin activitatea spirituală și 
culturală pe care le-au promovat. De asemenea, 
cu toții au fost implicați în activitățile organizate 
de către „Asociațiunea Generală a Românilor 
Uniți” (A.G.R.U.), care a luat ființă la 23 
noiembrie 1929 în Blaj, din primul comitet 
făcând parte: dr. Valeriu Pop (președinte), gen. 
Ion Boeriu, dr. Iuliu Hațieganu, dr. Florent 
Mihali, dr. Gelu Egry, dr. Traian Șincai, dr. Titus 
Mălai (vicepreședinți), dr. Augustin Popa 
(secretar general) și Emil Birtolon (casier 

[ ]3general) . Comună este și preocuparea lor pentru 
publicistica creștină, semnăturile lor fiind 
regăsite în multe ziare și reviste.

Respectând cronologia semnăturilor (s-a 
respectat cu strictețe vârsta semnatarilor!), vom 
începe cu prezentarea personalității celui care a 
fost Mons. Dr. Anton Gabor. S-a născut la 
Tămăşeni (jud. Neamț), în 6 iunie 1883. Și-a 
început studiile teologice la Seminarul diecezan 

din Iași. În 1906 a plecat la Innsbruck, unde a 
obținut doctoratul în teologie cu lucrarea Die 
kirchlicheGesetzgebung betreff des Zölibat bis 
zum VII-ten Jahrhundert și unde a fost hirotonit 
ca preot în 1908. S-a întors în țară, cu gândul 
mărturisit de a fi un apostol al scrisului. În anul 
1913 începe la Iași publicarea revistei „Lumina 
creștinului”, al cărui redactor a fost până la 
moarte, cu excepția anului 1928. Cu această 
publicație a pus început pentru presa catolică în 
România, pentru că până atunci existau doar cărți 
necesare pentru cult și pentru catehizare.

A fost vicar al catedralei din Iași, profesor 
și spiritual al Congregației Notre Dame. În timpul 
războiului, a fost paroh în Valea Seacă. După 
război, s-a îngrijit de comunitățile catolice din 
Fălticeni și Pașcani.

În  1921  scoa te  un  sup l iment  a l 
publicației, „Sentinela catolică”, care avea să 
fuzioneze cu publicația bucureșteană „Farul 
nou”. Visul său era însă înființarea unei tipografii 
și a unei edituri. Gând împlinit în anul 1926, când 
episcopul Mihai Robu a sfințit Institutul „Presa 
bună”, pus sub patronajul Sfintei Tereza a 
Pruncului Isus. În 1935 a pus bazele unei filiale a 
tipografiei la Chișinău, pe care a înzestrat-o și cu 
caractere rusești. La casa de editură au apărut 
numeroase istorioare morale, lucrări religioase, 
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unele dedicate vieții sfinților. De asemenea, a 
[ ]4editat, la Iași, Calendarul „Presa bună” .

La 5 februarie 1924 a primit titlul de 
camerier secret al papei Pius al XI-lea şi titlul de 

[ ]5Monsenior .
A căutat să strângă relațiile catolicilor din 

Moldova cu uniții din Transilvania, fiind adeseori 
prezent la evenimente organizate de către greco-
catolicii ardeleni, în special la întâlnirile AGRU 
și ASTRU, cum a fost, de exemplu, primul 
congres al AGRU, care a avut loc între 24-26 

[ ]6octombrie 1930 la Sighet . În cadrul AGRU-lui 
exista un comitet al presei, condus de către Ion 
Agârbiceanu, vicepreședinți fiind mons. Anton 
Gabor și canonicii Nicolae Brânzeu și Ioan 

[ ]7Georgescu .
În anul decesului său a fost desemnat să 

reprezinte presa catolică română la expoziția 
mondială a presei catolice de la Vatican. A trecut 
la cele veșnice în 19 februarie 1936, înmormântat 
fiind în cimitirul „Eternitatea” din Iași, plâns de 

[ ]8întreaga Moldovă catolică .
Părintele canonic dr. Titus Mălai s-a 

născut la 27 decembrie 1893, în Leșu (comitatul 
Năsăud), în familia notarului Mihai Mălai și a 
Elisabetei Păcurar. După școala primară, urmată 
în localitatea natală, a 
t r e c u t  l a  L i c e u l 
Grăniceresc din Năsăud, 
unde și-a dovedit an de 
an eminența, în perioada 
1904-1912. Apoi, vreme 
de  4  an i ,  a  s tud ia t 
teologia la Seminarul 
Romano-Catolic din 
Oradea, desăvârșindu-și 
aceste studii la Viena, 
unde obține doctoratul 
în anul 1919. În același 
an se căsătorește cu 
Maria, fiica protopopului Zaharia Bulbuc din 
Măgura Ilvei. De asemenea, este anul în care își 
începe cariera de profesor la Academia Greco-
Catolică din Gherla. Înființează aici, pe atunci 
sediu de episcopie, publicația bilunară „Curierul 
creștin”. Între anii 1922-1923 a fost subdirector la 
Ministerul Cultelor, secția Catolică. A făcut 
politică naționalistă (patriotică am spune astăzi), 
încadrându-se la un moment dat în „Acțiunea 
Românească”, formațiune care îi mai avea în 
componență pe Iuliu Hațieganu, Valeriu Pop, I. 

[ ]9Cătuneanu, etc.
În 1928 a fost numit vicar al Rodnei și 

prim paroh al Năsăudului. A fost numit canonic 
cancelar în 19 ianuarie 1938, scolastic la 19 

[ ]10ianuarie 1939, eclesiarh în 26 martie 1940 . S-a 
[ ]11pensionat la 1 noiembrie 1946 . A făcut parte din 

primul comitet al „Asociațiunii Generale a 
Românilor Uniți”, care a luat ființă la 23 
noiembrie 1929 în Blaj, el având funcția de 

[ ]12vicepreședinte, după cum am precizat .
S-a distins ca un harnic publicist în slujba 

Bisericii Române Unite, colaborând la: „Unirea” 
și „Cultura creștină” (Blaj), „Observatorul” 
(Beiuș), „Flori de crin” (Șimleu Silvaniei), 
„Plaiuri năsăudene” (Năsăud), „Vestitorul” 
(Oradea), „Revista mea” și „Clujul creștin” 
(Cluj) etc. Principala sa calitate a fost 

[ ]13extraordinarul său har oratoric . 
Atitudinea sa față de ce i se părea cel mai 

bun în ortodoxia românească o înțelegem dintr-o 
scrisoare pe care o adresează în anul 1931, în 
calitate de vicar foraneu episcopal al Năsăudului, 
„Preaveneratului Ordinariat Episcopal”, ridicând 
problema „Oastei Domnului”, organizație 
militantă a mirenilor ortodocși: „AGRU încă nu 
are regulament pentru vreo secție religioasă 
similară [...] acești zeloși ai apostolatului laic, 
deși sub sugestii ortod<odoxe> îi aflu absolut 
bine intenționați, încât nu se gândesc la vreo 
apostie de credință, sau la vreo acțiune separată 
de biserică. [...], cu supunere și stăruitor rog 
așadară pe Preaveneratul Ordinariat să 
binevoiască a emite ordinele concludente în 

[ ]14chestiunea aceasta atât de delicată” .
După Dictatul de la Viena, s-a refugiat în 

București, slujind în biserica de pe str. Polonă, 
deținând însă și funcția de protopop al refugiaților 

[ ]15care locuiau în București, între anii 1940-1947 .
La începutul prigoanei s-a ascuns la 

Starchiojd, fiind arestat în 13 august 1950. Dus la 
Văleni, a fost transferat apoi la Ministerul de 
Interne, unde a rămas un an. La Canalul Dunăre - 
Marea Neagră, unde a stat trei ani, a fost obligat să 
lucreze la târnăcop. De acolo a fost trimis în 
lagărul de exterminare de la Midia, dar a scăpat cu 
viaţă. De la Midia a fost transferat în lagărul de la 
Rubla, judeţul Brăila, unde a stat, cu domiciliu 
forţat, într-o casă din chirpici zidită de cei 
deportaţi acolo.

În iunie 1956, a scăpat de calvar. Părintele 
Titus Mălai a fost chemat în 1955 de către 
patriarhul ortodox Justinian Marina să discute 
trecerea la Ortodoxie, dar a rămas statornic în 
convingerile sale creştine catolice până la 

[ ]16moarte . Trecuseră 20 de ani de la semnarea 
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actului celor șase, dar câte evenimente politice se 
derulaseră, pe plan național și mondial… 

A trecut la veșnicie în 9 septembrie 1978, 
fiind înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic din 
Capitală.

[ ]17Pr. Dr. Cosma Avram  s-a născut în 
anul 1906, la Mintiu (jud. Bistrița-Năsăud). 
Doctor în filosofie și teologie. A obținut 
doctoratul în teologie la Colegiul „Sf. Atanasiu” 

[ ]18din Roma . A fost hirotonit la 6 ianuarie 1930, 
[ ]19fiind dispus apoi ca preot misionar . La scurtă 

vreme, a fost numit profesor la Academia de 
Teologie Greco-Catolică din Cluj. Alături de Ion 
Agârbiceanu, a fost în primele rânduri ale 
ziariștilor de orientare catolică. A deținut și 
funcția de conducător spiritual al AGRU-lui, 
precum și de redactor al buletinului acestei 

[ ]20organizații . De asemenea, a fost președintele 
Comisiei de examinare a cântăreților bisericești. 
La sfârșitul anului 1939, a primit titlul de 

[ ]21protopop onorar . În 26 martie 1940 a fost 
promovat de canonic prebendat (avea grijă de a 

[ ]22împărți veniturile comune celorlalți canonici) , 
iar la 14 martie 1947 a devenit canonic scolastic. 
În 1966 a fost numit vicar general de către ep. 
Iuliu Hoszu. Se pare că a trăit, după interzicerea 
Bisericii Greco-Catolice, la Timișoara. A decedat 

[ ]23în anul 1976, la Salva .

Mai puține date avem despre următorul 
semnatar, Pr. Dr. Emilian Lemenyi. Doctor în 
filosofie, în 1930 era doctorand la Colegiul Urban 

[ ]24„De Propaganda Fide” din Roma . A fost 
prodirector al Academiei de Teologie Greco-
Catolică din Cluj, profesor titular la catedra de 
studiu biblic, exegeză și sectologie, asesor al 
tribunalului matrimonial, președinte al Comisiei 
de examinare a candidaților la hirotonire, 
membru în Comisia de examinare a cântăreților 
bisericești, director al Tipografiei „Diecezane”, 

[ ]25redactor la „Curierul Creștin” . La sfârșitul 
[ ]26anului 1939 a primit titlul de protopop onorar . 

În 1942 era decan.
Este autorul câtorva volume de interes 

pastoral, precum Petru şi Pavel la Roma și 
Floarea din Lovere. Probabil că s-a stabilit, după 
interzicerea Bisericii Române Unite, la 
Timișoara.

Dr. Augustin Paul s-a născut la 15 iunie 
1908, în Bușag, în familia unui cantor-învățător. 
Studiile teologice le-a început la Academia 
Teologică greco-catolică, din Gherla, în toamna 
anului 1927, desăvârșindu-le la Facultatea de 
Teologie a „Institutului De Propaganda Fide” din 
Roma. A fost hirotonit ca preot celib la 18 
decembrie 1932. În anul 1934 a obținut titlul de 
Doctor în Științele Teologice, cu lucrarea Sancti 
Nicetae Remesianae civitatis episcopi et 
Romenorum Apostoli: Vita et doctrina, dedicată 
vieții și activității Sfântului Nichita Remesianul.
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Revenit în țară, între anii 1934-1936, dr. 
Augustin Paul a ocupat postul de secretar 
episcopal și apoi și de notar consistorial al 
Episcopiei Greco-Catolice din Cluj. Este 
perioada în care a fost inițiat și semnat actul la 
care facem referire în studiul nostru. La începutul 
anului 1937, a fost trimis în calitate de preot 
misionar și paroh la românii greco-catolici din 
Statele  Unite  a le  Americi i ,  d in par tea 
Arhiepiscopiei și Mitropoliei Greco-Catolice din 
Blaj. A rămas pe continentul nord-american până 
la sfârșitul anului 1938, când se reîntoarce în țară 
pentru un concediu de 2 luni.

A fost numit în parohii aflate în apropiere 
de Bocicău, unde locuia sora sa, născută cu un 
handicap. Bocicăul a fost o localitate apropiată 
familiei, întrucât acolo a funcționat ca director-
învățător și fratele său, Victor. A funcționat mai 
întâi la Halmeu, apoi la Batarci, iar în cele urmă la 
Bocicău şi Valea Seacă, unde a slujit până la data 
de 15 iulie 1955, când a fost numit în postul de 
Vicar Eparhial al Sfintei Episcopii Ortodoxe 

[ ]27Române a Oradiei . A fost pensionat, oarecum 
forțat, în anul 1970, nefiind agreat de noua 
conducere a Episcopiei Ortodoxe de Oradea. În 8 
aprilie 1970, el se adresează Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Resortul 
Cultelor, afirmând: „Noi, preoții și credincioșii 
fostei Biserici greco-catolice a Blajului am 
sacrificat o Biserică, cu un trecut de 250 de ani și 
cu merite nepieritoare în slujba întregului popor 
român, pe care istoria nu le va putea contesta 
niciodată, și tocmai din acest motiv așteptam ca 
sacrificiul nostru să fie cântărit și apreciat la 
dreapta lui valoare. Iar dacă membrii Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu ajung cu 
mintea să înțeleagă aceasta, noi avem ferma și 
neclintita convingere că Înalta Conducere de Stat 
a înțeles și înțelege și apreciază după cuviință, ca 
și întotdeauna și în toate problemele, și sacrificiul 
pe care noi l-am adus în interesul neamului și al 

[ ]28Patriei Noastre scumpe” .
Arhim. dr. Augustin Paul a decedat la 16 

iulie 1989 și a fost înmormântat în curtea bisericii 
din Bocicău, lăcaș și localitate pe care le-a iubit 

[ ]29atât de mult .
Încheiem cu o scurtă prezentare a 

ultimului semnatar al documentului, Pr. Gavril 
Iagăr (numele de familie apare uneori scris sub 
forma „Jagăr”). Licențiat al Facultății Teologice 
din Strasbourg, și-a perfecționat studiile la 

[ ]30Institutul Oriental din Roma . A fost hirotonit în 
[ ]31anul 1928 .

A fost profesor la Academia de Teologie 
Greco-Catolică din Cluj. În 1939 era spiritual la 

[ ]32organizația ASTRU din Cluj . La sfârșitul 
[ ]33anului 1939 a primit titlul de protopop onorar . 

În 1942 era prefect de studii. Deși hirotonit ca 
preot celib, s-a căsătorit, pe când avea 51 sau 52 

[ ]34de ani .

La sfârșitul acelui număr din „Vestitorul”, 
se spunea, despre răspunsurile din volumul-
supliment: „Precum se vor convinge cetitorii 
noştri, majoritatea covârşitoare a acestor 
răspunsuri e de natură de a încuraja foarte mult 
năzuinţele pentru restabilirea unităţii creştine. 
Lucrarea, credem că e cu totul în vederile 
Sfântului Părinte Papa Pius XI care, vorbind nu 
de mult despre pomenirea apostolilor slavi, SS. 
Ciril şi Metodie, recomanda, pe lângă înlăturarea 
prejudecăţilor funeste din ambele părţi, şi 
schimburi de idei (disceptationes) în duhul 
d ragos t e i  c r e ş t ine .  (Vez i  a locu ţ iunea 
consistorială din 18. 12. 1924 în A. A. S , p. 491). 
Pentru înfăptuirea cât mai apropiată a acestui 
mare ideal creştin fraţii preoţi sunt stăruitor 
invitaţi să sporească, în acest scop, rugăciunile 

[ ]35lor la Domnul” . 
Poate că este potrivit să inserăm aici 

opinia fiicei lui dr. Titus Mălai, Ligia, despre cum 
vedea credința românească tatăl său: „Prin tot 
comportamentul său, dr. Titus Mălai le-a creat 
copiilor o imagine pozitivă asupra preoților, 
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indiferent de confesiunea lor, cat<olici>, 
gr<eco>-cat<olici> sau ortod<ocși>, care trebuie 
să fie adevărați patrioți, luptători pentru credință, 
pentru neam, pentru țară, care trebuie ca să pună 
aceste interese înaintea intereselor familiale, 
înaintea intereselor materiale sau a ambițiilor 

[ ]36personale” .
Iar volumul-anchetă, apărut în 1935, avea 

următoarea dedicație: „Preoților români, cari 
zilnic se roagă și aduc jertfe pentru unirea 

[ ]37tuturor” . Credem că acum, după ce am depășit 
Anul Centenarului Marii Uniri, dacă nu este 
posibilă înființarea unei „Asociații a Unirei”, o 
bună înțelegere între preoții celor două Biserici 
Românești este oportună și necesară.

1 Bisericile româneşti, Anchetă de Ioan Georgescu, Oradea, 1935, pp. 11-12.
2 Fotografiile preoților dr. Emilian Lemenyi și pr. Gavril Jagăr le-am preluat dintr-un tabel de absolvire a teologilor 
clujeni din anul 1943, aflat în colecția Viorel Câmpean.
3 Marius Mălai,Istoria renumitei familii Mălai din Transilvania, Leșu, județul Bistrița-Năsăud. Repere genealogice 
(1689 – 2005), Cluj-Napoca, 2007, p. 182, 271.
4 „Curierul creştin”, Gherla,an V, nr. 2, 15 ianuarie 1923, p. 14.
5 http://www.ercis.ro/dieceza/preoti/raposati.asp?id=77, consultat la data de 19 august 2019. De pe acest site am 
preluat și forografia monseniorului dr. Anton Gabor.
6 Marius Mălai,op. cit., p. 186.
7 Ioan Georgescu, Din presa periodică în România, Oradea, 1938, p. 190.
8 Claudiu Dumea, Cărţi şi reviste catolice româneşti în Moldova, Iași, 2002, pp. 146-149.
9 Marius Mălai,op. cit., pp. 155-157, 166-169. Din această lucrare am preluat fotografia dr. Titus Mălai.
10 „Curierul creştin”, Gherla an XXII, nr. 8, 1 mai 1940, p. 68.
11 Şematismul eparhiei greco-catolice române de Cluj-Gherla pe anul mântuirii 1941, Cluj, 1947, p. 82.
12 Marius Mălai,op. cit., p. 182.
13 Nae Antonescu, Dr. Titus Mălai, în „Viaţa creştină”, Cluj-Napoca, an X, serie nouă, nr. 23-24, decembrie 1999, 
p. 14.
14 Marius Mălai,op. cit., p. 186.
15 http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/445.pdf
16 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/biserici/preoti_greco_catolici_3/
preoti_greco_catolici_3.pdf
17 https://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/--18436.html
18 Şematismul Veneratului Cler al Episcopiei Române-Unite de Gherla pe anul Domnului 1930, Gherla, 1930, p. 
84.
19 „Curierul creştin”, Gherla, an XIII, nr. 1-2, 1-15 ianuarie 1931, p. 2.
20 Şematismul eparhiei greco-catolice române de Cluj-Gherla pe anul mântuirii 1941, Cluj, 1947, pp. 82-84.
21 „Unirea”, Blaj, an XLIX, nr. 52, 30 decembrie 1939, p. 4.
22 „Curierul creştin”, Gherla an XXII, nr. 8, 1 mai 1940, p.68.
23 Mircea Birtz, Manfred Kierein,Alte fărâme din prescura prigoanei (1948-1989), Cluj-Napoca, 2010, p. 22.
24 Şematismul Veneratului Cler al Episcopiei Române-Unite de Gherla pe anul Domnului 1930, Gherla, 1930, p. 
84.
25 Şematismul eparhiei greco-catolice române de Cluj-Gherla pe anul mântuirii 1941, Cluj, 1947, p. 87.
26 „Unirea”, Blaj, an XLIX, nr. 52, 30 decembrie 1939, p. 4.
27 Daniela Bălu, Aspecte ale „unificării“ Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Greco-Catolică din judeţul Satu 
Mare, „Satu Mare-Studii şi Comunicări”, Satu Mare, nr. XXXII/II, 2016, pp. 227-236.
28 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, Scrisoare către Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român Resortul Cultelor, nr. Inv. 65.963.
29 Viorel Câmpean, Ovidiu T. Pop, Noi informaţii despre viaţa şi activitatea lui Arhim. Dr. Augustin Paul, „Satu 
Mare. Studii şi comunicări”, Satu Mare, nr. XXXIII/II, 2017, pp. 177-188.
30 Şematismul Veneratului Cler al Episcopiei Române-Unite de Gherla pe anul Domnului 1930, Gherla, 1930, p. 
84.
31 „Curierul creştin”, Gherla, an X, nr. 17, 1 septembrie 1928, p. 193.
32 http://www.credinta-noastra.cnet.ro/2007/01/astru-in-eparhia-de-cluj-gherla/
33 „Unirea”, Blaj, an XLIX, nr. 52, 30 decembrie 1939, p. 4.
34 Mihai Drecin, „Noi date despre Dosarul de Securitate al profesorului greco-catolic dr. Găvrilă Iagăr din Cluj”, în 
Simpozionul „Şcoala Ardeleană”, Ediţia a IX-a, organizat de Departamentul Oradea al Facultăţii de Teologie 
Greco-Catolică a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Oradea, 29-31 octombrie 2014.
35 „Vestitorul”, Oradea, an XI, nr. 8, 1 aprilie 1935, p. 60.
36 Marius Mălai,op. cit., p. 357.
37 

Bisericile românești, Anchetă de Ioan Georgescu, Oradea, 1935, p. 7.
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Profesor	dr.	Eugen	Seleş

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

   n acest articol vom da câteva informaţii 
noi despre Eugen Seleş, al treilea director al 

Liceului Mihail Eminescu 
din Satu Mare. Şi acest 
material face parte din seria 
a r t i c o l e l o r  d e d i c a t e 
Centenarului Colegiului 
Naţional Mihai Eminescu 
d in  Satu  Mare .  Pentru 
informaţii le prim i te,  î i 
m u l ţ u m e s c  d o m n u l u i 

profesor Milin Tihomir, directorul Colegiului 
Naţional Constantin Diaconovici Loga din 
Timişoara. Fotocopiile primite de la dumnealui 
sunt după documente din dosarul lui Eugen Seleş, 
dosar care se găseşte în Arhiva Colegiului 
Naţional Constantin Diaconovici Loga din 
Timişoara. Acest material conţine şi informaţii 
despre câţiva oameni de cultură care, poate, i-au 
marcat viaţa omului Seleş.

Din „Estras din matricola botezaţilor a 
parohiei gr. cat. Lozna Mare situată în dieceza gr. 
cat. a Gherlei, districtul protopopesc al 
Surducului, comitatul Someş” rezultă că Eugen 
Seleş este născut la 21 decembrie 1882 în Lozna 
Mare. Tatăl lui, Ştefan Seleş, era învăţător, iar 
mama Rozalia, născută Balint, probabil era 
casnică. Părinţii lui Seleş aveau religia greco-
catolică. Naşi la botez au fost propopul Ioan 
Ilieşiu şi soţia sa Dodiţa Pop. Preotul „botezătoriu 
şi miruitoriu” a fost Ioan Balint.

Un alt document care ne oferă informaţii 
noi este „Extras din registrul stării civile pentru 
CĂSĂTORIŢI pe anul 1911”. La 15 octombrie 
1911, în comuna Chieşd, judeţul Sălaj, a avut loc 
căsătoria civilă dintre Eugen Seleş şi Valeria 
Mircea. Valeria este născută la 2 iunie 1893, era 
casnică, de religie greco-catolică, având 
domiciliul în comuna Chieşd. Părinţii ei sunt 
Alexandru Mircea şi Floarea Şimonca. Martorii 
evenimentului au fost Eugen Balint şi dr. 
Augustin Mircea. Ofiţerul stării civile se numeşte 
König Adalbert.

Tatăl Valeriei Mircea, Alexandru, era 
notar. Valeria a avut un frate, Augustin Mircea, 

care în anul 1903 „a obţinut licenţa cu titlul de 
doctor în Drept la Budapesta.” Augustin a activat 
în cadrul ASTRA şi a Partidului Naţional Român. 
S-a implicat în implementarea administraţiei 
româneşti la nivelul judeţului Satu Mare şi în 
viaţa comunităţii din Ardud. Este ales deputat în 

[1]primul parlament al României Mari.
Din cele două documente „Estras din 

registrul stării civile pentru naşteri” reiese că soţii 
Seleş au avut doi copii, Liviu născut la 31 
octombrie 1917 în Chieşd şi Lucia Viorica, 
născută la 20 decembrie 1921 în Satu Mare.

Din copia Diplomei de profesor, nr. 
409/1911, obţinută prin examenul de capacitate la 
Universitatea din Cluj, rezultă că Seleş a susţinut 
u r m ă t o a r e l e  e x a m e n e :  „ I .  E x a m e n u l 
fundamental: 1/ din limba şi literatura maghiară: 
suficient, 2/ din limba şi literatura română: 
lăudabil. II Examenul de specialitate: 1/din limba 
şi literatura maghiară: suficient, 2/ din limba şi 
literatura română: bine. III. La examenul de 
filosofie şi pedagogie: 1/ din elementele 
filosofiei: bine, 2/ din pedagogie: lăudabil. În 
urma acestui examen, Eugen Seleş se declară 
calificat să predea limba şi literatura maghiară şi 
limba şi literatura română în şcolile secundare.” 
Examenul s-a desfăşurat la data de 18 mai 1911, 
în Cluj. Comisia de examen a fost formată din 
preşedinte dr. János Csengery şi următorii 
membri: dr. Lajos Dézsi, dr. István Schneller, dr. 
Grigore Moldovan şi  Gyula Zolnai.  În 
continuare, vom da câteva date despre aceste 
personalităţi ale Universităţii din Cluj.

Dr. Csengery János este născut la 2 
octombrie 1856, în Satu Mare. A decedat la 21 
aprilie 1945, în Graz. A fost filolog clasic, 
traducător literar, profesor universitar, membru al 
Academiei Maghiare de Ştiinţe. Din 1895 este 
profesor la catedra de filologie clasică a 
Universităţii din Cluj, iar din 1896 este șeful 
acesteia. A fost membru al Societăţii Kisfaludy, 
vicepreşedinte al Societăţii de Literatură din 
Transilvania şi al Asociaţiei Naţionale de 
Literatură. A realizat traduceri în limba maghiară 
din scriitori greci şi latini: Homer, Eschil, 
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Sofocle, Euripide, Catul, Tibul, Marţial, Horaţiu, 
Vergiliu, Ovidiu, Cicero, Properţiu, Curţius 

[2]Rufus şi alţii.
Dr. Lajos Dézsi este născut la 23 august 

1868, în Debrecen. A decedat la 17 septembrie 
1932, în Budapesta. A fost istoric literar maghiar, 
profesor, membru deplin al Academiei Maghiare 
de Științe. Are rezultate în cercetarea literaturii 
maghiare din secolele XVI-XVII. În 1906 a fost 
numit profesor la Universitatea Franz Jósef din 
Cluj, unde a condus Departamentul de istorie 
literară maghiară. A fost, de asemenea, membru 
al Asociației Maghiare de Lingvistică, al 

[3]Societății Maghiare de Heraldică și Genealogie.
Dr. István Schneller este născut la 3 

august 1847, în Kőszeg. A decedat la 25 ianuarie 
1939, în Budapesta. A fost scriitor, pedagog, 
profesor universitar și membru corespondent al 
Academiei Maghiare de Științe. Din 1894 a fost 
şeful Departamentului de Pedagogie din cadrul 
Universității din Cluj. Din 1918 până în 1919 a 

[4]fost rector al Universității din Cluj.
Dr. Grigore Moldovan este născut la 12 

martie 1845, în Gherla. A trecut la cele veşnice la 
6 august 1930, în Cluj. A fost folclorist, 
traducător, gazetar și profesor universitar român 
transilvănean, titular al catedrei de limba și 
literatura română la Universitatea Franz Jósef din 
Cluj, decan al Facultății de Filologie, iar în 
perioada 1906–1907, rector al universității 
clujene. Din 1889 a lucrat ca raportor pentru 
secția română a Societății Etnografice a Ungariei. 
Moldovan s-a considerat patriot român, care, prin 
activitatea sa, a slujit apropierea dintre români și 
maghiari și a cunoașterii reciproce. A publicat 
studii și articole despre personalități ale literaturii 
r o m â n e  ( Va s i l e  A l e c s a n d r i ,  D i m i t r i e 
Bolintineanu ,  Gheorghe Șincai ,  Andrei 
Mureșanu) sau despre dezvoltarea nuvelisticii, a 
romanului și teatrului românesc. Aceste scrieri, 
publicate în periodicele din ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea, au fost adunate în două 
volume publicate sub titlul A románság 
(Românii), volume publicate în anii 1895 și 1896. 
Ca folclorist, Moldovan a elaborat o serie de 
studii despre diferite aspecte ale folclorului literar 
românesc. S-a ocupat și de poezia populară 

[5]română.
Dr. Gyula Zolnai este născut la 3 

decembrie 1862, în Şomcuta Mare, judeţul 
Maramureş. A decedat la 24 decembrie 1949,în 
Budapesta. A fost lingvist și profesor, membru al 

Academiei Maghiare de Științe. Din 1906 a fost 
lector public în lingvistică maghiară și lingvistică 
fino-ugrică comparată la Cluj. A tradus din opera 

[6]unor poeți finlandezi.
În perioada 1 septembrie 1908-31 august 

1919, Eugen Seleş a fost profesor la „Şcoala 
[7]Normală greco-catolică” din Gherla.  Aici l-a 

avut ca director pe Petru Fabian. Acesta este 
născut la 20 octombrie 1867, în comuna Bârsana, 
județul Maramureș. A trecut la cele veşnice la 4 
aprilie 1924, în Gherla şi a fost înmormântat, 
conform dorinței sale, la mănăstirea Bixadului. 
După 1885, a urmat studiile teologice superioare 
la Seminarul central din Budapesta, la Facultatea 
de Teologie de pe lângă Universitatea din 
Budapesta. Din 1896 este doctor în teologie. Din 
1905 a fost directorul Şcolii Normale greco-
catolice din Gherla. A fost deputat în Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul 
legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cel care 
a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei 

[8]cu România, la 1 decembrie 1918.
Dr. Eugen Seleş a participat la Marea 

Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918 ca delegat de drept, din partea 
Reuniunii „Sf. Maria” a femeilor gr.-cat. române 

[9]din Gherla.
În dosarul profesorului Seleş există şi 

copia actului prin care a primit titlul de doctor, la 
19 aprilie 1913. Acest act are nr. 1604-1912/13, 
este în limba latină şi este semnat de „Dr. Ignatius 
Kosutány, iuris univ. et scient. polit. doctor, iuris 
eccesiastici prof. publ. ord, ordinis iuris et polit. 
consult, semestri secundo a. 1904/5 prodecanus, 
a. 1906/7 decanus, a. 1907/8 prodecanus, huius 
universitatis h. t. rector” şi de Julius Zolnai 
„philosophise doctor, linguae Hungaricae ac 
linguisticae comparativae Fenno-Ugricae prof. 
publ. ord., academiae litterarum Hungaricae et 
societatis Fenno-Ugricae sodalis per litteras 
iunctus, coll. prof. ord. philos., philos., histor. h. t. 
decanus.”

Dr. Ignác Kosutány este născut la 6 iulie 
1851, în Mátészalka. A decedat la 20 ianuarie 
1940, în Budapesta. A fost avocat, avocat al 
bisericii, profesor universitar. A absolvit liceul 
din Satu Mare. În 1900 a fost admis la 
Universitatea din Cluj ca profesor. A fost decan al 
Facultății de Drept din Cluj de două ori (1906-
1907, 1913-1914), iar între anii 1912-1913 a fost 

[10]rectorul Universității din Cluj.
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Prof.	Carol	C.	KOKA

            up  încheierea dualis  în anul ă pactului t,
1867, mi carea na ională a românilor a cunoscut o ș ț
evolu ie remarcabilă. Partidul Na ional Romăn a ț ț
continuat lupta cu i mai mare tenacitate PNR s-a ș . 
orientat spre „Tribunalul lumii civilizate 1” , adică 
opinia publică europeană. Erau, deci, necesare 
acțiuni bine organizate, informarea opiniei publice 
europene despre situația românilor din Austro-
Ungaria. 

La începutul anului 1891, s-a înființat la 
București „Liga pentru unitatea culturală a 
românilor”, o organizație cultural-politică, în ideea 
„cultivării conștiinței solidarității în întreg neam 

2românesc” . Pe baza acestui statut s-au constituit 
numeroase secții (filiale) ale Ligii în principalele 
orașe din România, precum și în Occident, la Paris, 

3Berlin etc.  Înainte de înființarea Ligii în Franța, 
propaganda în favoarea românilor transilvăneni era 
destul de modestă.
       „Le Memorial Diplomatique” din 14 
februarie 1891 informa cititorii despre înființarea 

4 'Ligii, despre scopurile ei.  Tot atunci, „LEurope” 
publica din Budapesta informații despre reprimarea 
brutală a autorităților împotriva manifestanților de 
la Cluj, unde se protestase contra Legii grădinițelor.
    Secția din Paris număra 24 de membri, 
conduși de un „comitet dirigent” format din 11 
persoane: C. Alimănișteanu, A. Teohari, V. 
Antonescu, Stroe Brăteanu, D. Comșia, M. 
Demetrescu, Mitrescu, Miculescu, G. Ocășanu, N. 

5Popp și Ion Radovici.  Președinte al comitetului a 
fost ales Stroe Brătianu. La ședințele lunare ale 
Ligii se discutau cele mai diverse probleme:  
evoluția politicii austro-ungare față de naționalități, 
activitatea altor secții, proiecte de viitor sau 
conferințe cu caracter instructiv.
      Pe primul plan s-a situat răspândirea și 
popularizarea Memoriului studenților universitari 
români privitor la situația românilor din 
Transilvania și Ungaria (1891), tipărit și răspândit 

6 ca pe un „produs” al său. Memoriul scoate în 
evidență unitatea etnică a românilor, vechimea, 
trecutul lor într-un limbaj sobru și demn, plin de 
căldură. A fost una din „cele mai izbutite pagini ale 
mișcării propagandistice românești din veacul al 

7XIX lea.  Memoriul a fost imprimat într-un tiraj de 
13.000 exemplare în limbile română, franceză, 

italiană și germană și a fost difuzat în întreaga presă 
franceză și nu numai. Memoriul a servit pentru 
redactarea diverselor articole cu privire la românii 
din Transilvania. Francezii i-au privit pe români cu 
multă simpatie. Ei au făcut legătură cu situația 
provinciilor franceze Alsacia și Lorena.
      Iese în evidență activitatea din cadrul Ligii a lui 
Gheorghe Ocășanu, care a întreținut relații cu 
cercurile ziaristice și a colaborat la o seamă de 
ziare. A ținut, de exemplu, o conferință cu privire la 

8etnografia Transilvaniei , primită cu simpatie de 
către francezi. „Le Journal Officiel” scria: 
„Românii sunt santinela lumii latine în orientul 
european, și ca atare ei sunt element de pace, de 
ordine și progres în evoluția universală a 

9umanității” . 
      La 16 martie 1891, studenții maghiari de la 
Budapesta au decis redactarea unui contramemoriu 
la manifestul studenților din România. A fost tipărit 
la Budapesta, în limbile maghiară, franceză și 
germană intitulat „Românii ungureni și națiunea 
maghiară”. Studenții români au combătut cu 
argumente științifice acest contramemoriu.
      Secția din Paris a întreținut încontinuu o 
propagandă vie cu privire la chestiunea 
românească, a oferit regulat ziarelor franceze știri și 
informații. Au fost prezentate măsurile speciale și 
legile excepționale din Austro-Ungaria menite să-i 
înlăture pe români din activitatea politică, 
administrativă și judiciară, precum și politica de 
oprimare culturală, tendința de maghiarizare prin 
școli, îngrădirile privind libertatea presei și a 

10cuvântului.  Protestul studenților români din Paris 
este printre cele mai reușite manifestări ale 

11activității propagandistice a Ligii din Paris.
      La 2 aprilie 1892 s-a discutat propunerea celor 
din Anvers a Ligii culturale, de a se convoca la Paris 
un congres național al studenților români de la toate 

12universitățile europene.  Congresul urma să se țină 
la Paris în 3/15 mai. Congresul nu s-a ținut, din 
păcate, pe motivul că studenții erau ocupați cu 
examenele. La Paris a fost sărbătorită aniversarea 
Adunării naționale de pe Câmpia Libertății, în 
cadrul unei ședințe generale extraordinare, ținută la 
2/14 mai. 
      Stroe Brătianu a participat la Congresul general 
al Ligii din București, ținut la 24-25 mai 1892. La 
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Din	activitatea	Secției	din	Paris	a	Ligii	Culturale,	
susținerea	idealului	național
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întoarcere, a făcut precizări cu privire la tentativa 
delegației române de a i se înmâna împăratului 
Memorandul. El a spus: „Românii nu mai pot 
aștepta mântuirea lor decât de la consolidarea lor 
politică și de la o acțiune strânsă cu celelalte 

14naționalități asuprite din monarhie”. 
      Din păcate, între timp, a survenit moartea lui 
Stroe Brătianu. A dispărut cel care își leagă numele 
de înființarea asociației. El a făcut ca publiciștii 
francezi să vadă limpede problema românească din 

15Ungaria.  Stroe Brătianu a murit la sosirea în Gara 
de Nord, la 20 august 1892.
         La Congresul Ligii a fost citit un Raport 
general, întocmit de I. Lupulescu, care este un 
material excelent de popularizare a cauzei 
românești, mai ales a celor 54 de anexe ce-l 
însoțesc. Studenții maghiari au lansat un 
Contramemoriu în care au luat atitudine împotriva 
propagandei românești. Ca răspuns, românii au 
publicat o Replică, care a avut un mare ecou în toată 
Europa. La Sibiu au fost expediate, de exemplu, 
2.000 de exemplare ale Replicii. Acțiunea de 
difuzare a acestui document a fost bine organizată, 
a arătat hotărârea studenților români din Austro-
Ungaria de a-și spune cuvântul în problema 
națională.

O serie de oameni politici, precum W.E. 
16Gladstone , „ilustru apărător al popoarelor 

oprimate”, a încurajat activitatea secției de la Paris. 
O altă personalitate a fost ministrul francez Jules 

17 Simon. Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la 
proclamarea Republicii Franceze, secția a adresat o 

18scrisoare de felicitare președintelui Sadi Carnot .
      Membrii asociației și-au exprimat simpatia față 
de Vasile Lucaciu, care era închis la Seghedin. Un 

19alt condamnat era Svetozar Hurban – Vajansky , 
căruia i s-a expediat o telegramă de încurajare și 
adeziune. Numeroși alți oameni de cultură au 
sprijinit activitatea secției din Paris, precum și 
numeroși ziariști francezi devotați cauzei 
românilor din Transilvania.
      Activitatea secției din Paris a Ligii culturale a 
cunoscut în a doua perioadă a existenței sale, anii 
1893-1895, un drum ascendent. La Facultatea de 
Litere din Montpellier s-au înființat cursuri de 
limba română și macedoromână. A fost invitat 
George Moroianu, președintele secției din Paris a 
Ligii culturale, să țină o conferință privitoare la 
lupta politică și aspirațiile naționale ale românilor 
din Transilvania.
      La sugestia lui Simion Mehedinți, secția din 
Paris a inițiat editarea unei foi-jurnal, „Charta 
rotundă”, un ziar itinerant, manuscris, care era 
trimis prin poștă, de la o secție la alta, fiecare 
completându-l. Cele câteva luni în care a apărut 

„Charta rotundă”, au înscris o pagină importantă în 
lupta românilor.
      Atunci când guvernul de la Budapesta a extins 
denunțul penal asupra întregului Comitet central al 
Partidului Național Român pentru delictul de a fi 
redactat și difuzat Memorandul, Liga culturală a 
organizat mari demonstrații de protest în România 
și Transilvania și a convocat Conferința națională 

20extraordinară din iulie 1893.  Conferința națională 
de la Sibiu s-a desfășurat într-o atmosferă 
entuziastă. Alături de cei 216 delegați oficiali, au 
participat peste 3.000 de preoți, învățători, țărani, 
reprezentanți ai universităților din București și Iași, 
ai Ligii culturale și reprezentanți ai altor 
naționalități asuprite. La conferință, delegații au 
aprobat în unanimitate moțiunea de solidaritate cu 
conținutul Memorandului și au împuternicit 

21Comitetul să continue lupta.  Succesul Conferinței 
extraordinare de la Sibiu a determinat  autoritățile 
să dispună suspendarea ziarelor „Tribuna” și 
„Foaia poporului”.
      În 30 august 1893, în procesul Replicii, C. 
Popovici ca principal redactor, a fost condamnat la 
4 ani închisoare. Secția din Paris a desfășurat o 
febrilă activitate de informare a organelor de presă. 
Opinia publică europeană a fost informată despre 
condamnarea lui Vasile Lucaciu la un an închisoare 
fiindcă a protestat împotriva actelor de violență 
comise în Transilvania după întoarcerea de la Viena 
a  fruntașilor memorandiști.
      Ioan Rațiu și Iuliu Coroianu au fost convocați la 
Budapesta și li  s-a propus să renunțe la 
revendicarea recâștigării autonomiei Transilvaniei 
și la agitația memorandistă în schimbul suspendării 
procesului și inițierea unei noi legi electorale. Ioan 
Rațiu a respins oferta spunând că: „nu s-a născut 
încă acel român care să aibă îndrăzneala să 

22modifice programul partidului”. 
23      George Clemenceau  își pusese ziarul „La 

Justice” la dispoziția secției din Paris, cu condiția 
de a i se furniza numai informații exacte. În 
numărul din 12 mai 1894 a publicat articolul Lutte 
des races, un rechizitoriu cu privire la stările de fapt 
din Austro-Ungaria, în special cu privire la situația 
românilor. „În Ungaria trei milioane și jumătate de 
români luptă deja de multă vreme pentru a obține 

24autonomia în privința căreia au desigur drept”.  
      La 11 mai 1894 s-a deschis, în marele 
amfiteatru al Sorbonei din Paris, adunarea de 
protest contra procesului care se desfășura la Cluj. 
Adunarea a fost prezidată de istoricul Ernest 
Lavisse (1842-1922). Tot atunci, Emile Picot a 
prezentat unui numeros public „Situația actuală a 
românilor din regatul României și din țările 
învecinate”. El era un bun cunoscător al situației 
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Note

românilor, a trăit mult timp în România în calitate 
25de secretar al regelui Carol I.

      Liga culturală a editat volumul Voci latine, o 
lucrare cu caracter propagandistic care reunea 
principalele contribuții aduse cauzei românești de 
către oamenii politici din apusul Europei. Dar 
guvernul conservator de la București, aflat la 
putere, a determinat ca membrii conservatori să se 
retragă din Comitetul central, formându-se două 
tabere susținute de partide rivale. Criticile aduse 
guvernului au determinat căderea conservatorilor și 
formarea guvernului liberal condus de D.A Sturdza, 
care s-a dezis de ce a spus în opoziție și s-a 
pronunțat pentru abținerea de la orice amestec în 
treburile monarhiei austro-ungare. A fost o poziție 
care a întâmpinat multe proteste. A apărut astfel 
tendința de potolire și stagnare a mișcării 
propagandistice. Activitatea Ligii a intrat într-un 
supărător declin.
      La 10/22 august 1895, a avut loc Congresul 

naționalităților din Austro-Ungaria. Naționalitățile 
oprimate și-au dat mâna și au hotărât să-și sprijine 
reciproc programele. În 1896 a fost sărbătorit 
„mileniul ungar”, ocazie cu care s-a organizat 
manifestația de la Viena, care a scos în evidență 
opresiunea la care sunt supuse naționalitățile din 
imperiu. Mitingul din 9 iulie de la Viena, la care au 
participat 6.000 de oameni, a avut un puternic ecou 
în toată Europa. Alte manifestări au fost organizate 
peste o lună la Paris, prilej cu care au fost prezentate 
pe larg nedreptățile suferite de popoarele 
nemaghiare din imperiu. Ziarele au acordat spații 
largi acestui miting.
      Putem trage concluzia că secția de la Paris a 
Ligii și-a adus contribuția, prin propaganda 
desfășurată, pentru cunoașterea realităților 
naționale din imperiul dualist. Membrii Ligii vor 
continua lupta până la victoria finală, la 1 
Decembrie 1918. 
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Tragedia	unui	erou	român	
din	primul	război	mondial

     rimul Război Mondial, cunoscut în istorie 
şi sub numele de Marele Război, a fost unul dintre 
cele mai mari conflicte militare ale umanităţii, a 
angrenat aproape toate statele europene și a făcut 
milioane de victime, o mare parte dintre aceștia 
fiind civili. 

Pe parcursul celor 52 de luni ale Primului 
Război Mondial, cele 28 de state implicate au 
înregistrat aproape 37.500.000 oameni scoși la 

[1]
luptă , de aproape două ori populația României de 
astăzi. Au fost aproape 10.000.000 decedați și 
20.000.000 răniți recunoscuți, dintre soldați, la 
care se adaugă încă circa 13.000.000 civili morți, 
fie direct datorită conflictului, fie datorită 
foametei, diverselor lipsuri, a epidemiilor de tifos 

[2]și gripă spaniolă . Din cei nouă milioane supuși 
austro-ungari mobilizați, peste un milion au fost 

[3]români ardeleni, bănățeni și bucovineni , iar 
aproximativ un milion și jumătate au fost 
maghiari.

Există date în ceea ce privește numărul 
soldaților mobilizați în timpul Primului Război 
Mondial din județul Satu Mare, care pe atunci era 
parte a Austro-Ungariei. Astfel, din Târșolț, din 
numărul total al locuitorilor români, 1.890, au fost 
mobilizați un număr de 62 tineri, declarați morți 

[4]13, invalizi 29 . Avem mult mai puține date 
despre efectele războiului asupra populației civile. 
Știm din presa vremii că au fost oameni care au 
trăit și altfel de drame cauzate de război. Un astfel 
de caz este cel descris în pagina 5 a ziarului 

[5]Conștiința Română  anul II, nr. 48, din 26 
februarie 1939, pagina 5, unde este prezentată 
povestea sfâșietoare a unui fost prizonier în 
Siberia, care, fiind crezut mort, când s-a întors în 
sat, după 24 de ani, și-a găsit căminul distrus și 
soția recăsătorită. Acesta își pretinde familia, dar 
soția nu-l mai recunoaște, nevrând să-și 
părăsească noul soț.

 Eroul nostru este Tudor Bura, născut la 3 
aprilie 1881 la Târșolț, din părinții Bura Toderu și 
Floare Marica. La 2 martie 1905 s-a căsătorit cu 
Maria Huge, când Bura avea 24 de ani, iar Maria 

[6]19 ani . Aceasta s-a născut la 9 aprilie 1886, la 
Târșolț, avându-i ca părinți pe Irinca Bota și 

[7]Georgiu Huge, a decedat la 5 martie 1962 , la 

vârsta de 76 de ani. Fiica lor Măricuța Bura s-a 
[8]

născut la 22 iunie 1907 . Crezându-l mort pe 
front, soția sa, Maria Huge se căsătorește la 10 
noiembrie 1925 cu Mihai Bâle. Ea era văduvă în 

[9]
vârstă de 39 de ani, iar el celib, de 32 de ani . 
Împreună au doi copii: Grigor - născut la 15 martie 

[10]
1928  și Anuța - născută la 14 februarie 1930, 

[11]
conform registrului de stare civilă .

 Despre Tudor Bura știm că a murit singur, 
fără a avea altă familie, din cauza unei infecții 
(poate datorată anilor petrecuți ca prizonier în 
Siberia), în data de 4 noiembrie 1947, la vârsta de 
66 de ani.

 În continuare redăm întreaga poveste, puțin 
romanțată, așa cum a post publicată în presa 
vremii:

„Tragedia din dosarul Tribunalului Nr. P.I. 
31337-1938. Un proces senzațional și unic în 
care va fi chemat să hotărască tribunalul Satu 

Mare.
 Măcelul cel mare, care a însângerat 

omenirea, a lăsat numeroase răni deschise pe care 
cele două decenii de pace nu le-a putut cicatriza. 
Pierderea părinților, soțiilor și a copiilor dragi, vor 
mai stoarce multe lacrimi, mai ales mamelor, pe 
care nu le va mai mângâia decât mormântul. Iar 
alături de suferințele lor, mai dăinuiesc alte șiruri 
nesfârșite de tragedii închise în milioane de suflete 
care au supraviețuit acestui măcel.

 Câte căminuri nu s-au distrus și câți orfani, 
copii ai nimănui nu pribegesc azi în lume… Câți 
părinți n-au pierit în iadul Siberiei, iar puținii care 
s-au întors ca prin minune în satul lor, nu și-au 
spulberat visurile și idealurile care le-au dat 
vigoare să reziste atâtor sacrificii, găsind 
orânduiri noi în chiar căminurile lor, și soții 
remăritate care i-au primit ca pe niște străini.

Povestea tristă a țăranului Tudor Bura din 
Târșolț

 La izbucnirea războiului mondial, țăranul 
Bura Tudor, care abia înjghebase un cămin, a fost 
și el chemat la datorie, plecând pe front cu alți 
flăcăi din sat, petrecut la gară de o tânără soție cu 
un îngeraș de fetiță la sân (n.n. fetița avea 

dr.	Diana	LOSTUN
muzeograf	Mihaela	SĂLCEANU
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aproximativ 7 ani).
 Tinerii soți, atât de fericiți, au fost smulși unul 

de lângă altul. Bărbatul a fost dus pe front, iar soția 
a rămas în sat să-și crească odrasla, după cum a 
jurat cu lacrimi la despărțire bărbatului, 
asigurându-l de credința ei veșnică.

 După un an de luptă, Tudor a fost luat 
prizonier și transportat în fundul Siberiei la o mină 
de cărbuni.

 Deși trecuseră doi ani, spune soția, el n-a mai 
dat niciun semn de viață. 

O misivă tristă primită în Siberia
În plină revoluție, atunci când aștepta mai 

puțin, într-o dimineață tristă de Octombrie, poșta 
i-a adus o scrisoare.

 Tudor a privit-o îndelung și nu fără spaimă 
văzând pe plic un scris mărunt de care nu-și mai 
amintea, iar pe plic ștampilă și timbre americane. 
Instinctiv presimțise o tragedie, neîndrăznind să 
deschidă plicul. Iar într-un târziu l-a deschis totuși 
cu degetele tremurânde. Tudor nu se înșelase. În 
loc să primească „multă și dorită sănătate” de la 
soție, un nepot din America îl anunțase cea mai 
tristă veste, în stil simplu și rece ca Siberia lui. „… 
și îți mai scriu iubite unchiule că soția ta s-a 
măritat cu Bâte Mihai și au doi copii. Ea nu a vrut 
să te mai aștepte. Când am fost acasă, am găsit o 
scrisoare de la tine pe care ea o ascunsese. Eu am 
furat-o ca să am adresa ta și ajuns în America, iată 
îți scriu și ție carte…

 Al tău nepot drag, Ion”.
 Lui Tudor nu-i venea să creadă ochilor. Soția 

lui dragă pe care a iubit-o atâta și care-i jurase 
credință veșnică, să-l uite așa de repede!

 A mai citit din nou scrisoarea să se convingă 
bine. Odată, de două ori, de o sută de ori. Până ce-a 
fost luat de paznic și vârât în mină. Din clipa aceea 
Tudor n-a mai avut liniște. În gând îi încolțiseră 
planuri de răzbunare. De atunci a trăit pentru un 
singur vis care-l nutrise ani de-a rândul, visul 
răzbunării crâncene pe femeia care l-a înșelat. 
Acest gând l-a oțelit dându-i puteri noi să 
supraviețuiască iadului din mina siberiană.

Întoarcerea în sat
 După câteva încercări de evadare nereușite îl 

prinde anul 1938. Reluarea legăturilor cu 
sovietele l-au favorizat și pe dânsul. Printre sutele 
și miile de prizonieri eliberați, a fost trecut și el 
fiind trimis cu pașaport de la Legația română din 
Moscova în țara lui.

 Ajuns în sat, scrisul nepotului s-a adeverit. 
Căminul îi fusese distrus iar soția măritată. Cu toții 

l-au primit ca pe un străin, afară de fată, odrasla sa 
pe care n-o văzuse de aproape 20 de ani. Numai ea 
a plâns și a spus „Tată”. Dar Tudor Bura azi e 
bătrân, are 59 ani și mai e bunic. Acest fapt mai 
ales l-a înduioșat, părăsindu-și planul de 
răzbunare pe care l-a nutrit multă vreme.

 Pentru a mângâia durerea, Tudor Bura a ales 
altă cale: Legea. Dar oare „Legea” putea-va oare 
să-i aducă alinare?

Bigamie sau anularea căsătoriei?
 Tudor Bura, azi moșneag bătrân (sic!), își 

pretinde drepturile sale. Venind la Satu Mare, s-a 
prezentat la parchet introducând un denunț de 
bigamie contra noului soț și soției. Parchetul 
sesizându-se a început cercetări pentru procurarea 
datelor pe baza cărora s-a încheiat căsătoria. Dar 
n-a primit decât un simplu extras de căsătorie. 
Căci martorul principal care o încheiase, notarul 
între timp murise.

 Până la urmă parchetul a închis dosarul de 
bigamie pe motiv de prescripție. Dar Bura nu s-a 
lăsat. A pornit alt proces, cerând tribunalului 
anularea căsătoriei. Procesul acesta a venit spre 
judecare în fața tribunalului, completul domnilor 
judecători Dascălu Bocianu, fotoliul ministerului 
public fiind ocupat de domnul primprocuror 
Mircea Rădescu. La dezbatere s-a cerut anularea 
căsătoriei. Găsindu-se între timp la judecătoria 
Seini dosarul declarării de mort a lui Tudor Bura, 
actualii soți prin avocatul Ioan Derșidan au ridicat 
un incident, susținând că parchetul nu poate să 
figureze ca parte în anularea noii căsătorii, și nici 
Bura Tudor care n-a cerut-o în timp de 6 luni de la 
reîntoarcere, el mărginindu-se doar a cere 
pedepsirea lui Bâle și a soției pentru bigamie.

 Tribunalul a amânat dezbaterea dispunând 
procurarea dosarului morții prezumtive a lui Bura, 
pentru a decide asupra incidentului și apoi a da 
sentința.

 Azi femeia sa nu mai vrea să știe de dânsul și 
susține că Bura nu i-a scris deloc. Pe deasupra are 
doi copii mari din a doua căsătorie, iar fata ei și a 
lui Bura, azi e măritată, are casa ei și e fericită. 
Bura însă nu vrea să înțeleagă. El își susține 
dreptul lui de soț. Nu i s-a răspuns la scrisori, și a 
fost declarat mort în viață fiind, pentru a se mărita 
cu altul. El vrea ca legea să-l repună în drepturi. De 
aici sigur se vor ivi complicații inedite în dreptul 
matrimonial. Tribunalul fără îndoială, va ține 
seamă și de dreptul lui Bura, care-și reclamă soția 
cu energie. Dar asta nu înseamnă că legea care 
tinde la o mai perfectă armonie socială, să distrugă 
un nou cămin, să separe iarăși doi soți și să aducă 
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1 Mircea Popa, Primul Război Mondial 1914-1918, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 467.
2 Ibidem, p. 468.
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Note

în casa altuia, peste voința mamei, un alt tată vitreg 
la doi copii.

 Ce va face tribunalul? Poate totuși o sentință 
solomoniană va aduce alinare acestei povești triste 
a lui Bura Tudor desprinsă din lanțul nesfârșit al 
carnagiului cel mare”.

 

Nu știm care a fost judecata Tribunalului Satu 
Mare, pentru că, din păcate, arhiva lui a fost dată 
focului prin anii 1980, dar este sigur că Bura a 
murit fără fosta lui nevastă alături, punându-se 
capăt uneia dintre nenumăratele tragedii ale 
Primului Război Mondial!

Se duc încet
și trec în cer și stele
lăsând în urmă amintiri de flori
haiduci viteji din file de poveste
pășind, ca în legende,
către Zori.
Sunt dintre noi,
din tot ce-i Românime,
și am călcat aceleași ulițe, aceiași bolovani,
aceleași trotuare, scări și lifturi
pe care am pășit și noi,
atâția ani.
Aceleași vremuri au avut povară,
aceleași patimi i-au poftit la masă
au fost cu noi de față
zi și noapte
la tulburări, plecări, întors acasă,
la emigrări, repatrieri, alegeri,
la jocuri de păpuși cu silicoane
la cântecele plânse din balcoane
la urlete, chemări
și șoapte

și rănile politicii necoapte.
Aceleași zile am trecut cu toții
Dar alte vieți trăit-am și trăim,
ei cu durere
multă
și cu mult semn
noi tot departe,
singuri,
fără vrere.
Cu visul lor de pace și iubire,
cu așezarea lor în Dumnezeii
străini ne-au fost
străini ne sunt
și greu
îi mai găsim
zâmbind prin amintire.
Se duc încet
și trec în cer și stele
lăsând în urmă amintiri de flori
haiduci viteji din file de poveste
pășind, ca în legende,
către Zori.

MARTIRILOR	PRIGOANELOR	COMUNISTE
DE	IERI	ȘI	DE	AZI...

Mihai-Andrei	ALDEA
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Giurtelecanii	și	Giurtelecu	Hododului	
în	„Marele	Război”	pentru	

Reîntregirea	Neamului	Românesc	(II)

Prof.	Vasile	CUCEU

    n zilele de 23 și 24 august au avut loc în 
sudul Dobrogei, la Turtucaia, lupte extrem de 
înverșunate cu armatele germano-bulgare aflate 
sub comanda feldmareșalului von Mackensen și 
pierderea acestui cap de pod. Comandamentul 
român a hotărât, la 6 septembrie, oprirea 
ofensivei în Transilvania și transportarea unor 
importante forțe de acolo pe frontul de sud, 
tocmai în zilele în care numeroase forțe germane 
se concentrau la nord de Carpați, pregătindu-se 
pentru contraofensivă cu mari unități aduse de pe 
alte fronturi, din care s-a constituit Armata I 
austro-ungară și Armata a IX-a germană, pusă 
sub comanda generalului Erich von Falkenhayn. 
În fața noii situații create, trupele române din 
Transilvania au fost copleșite și nevoite să se 
retragă, iar campania anului 1916 se încheia cu un 
rezultat nefavorabil.

 După reorganizarea armatei române pe 
principiile tactice de război moderne, cu sprijinul 
substanțial al Misiunii Militare Franceze conduse 
de generalul Henri Berthelot, au loc mărețele 
victorii din vara anului 1917 de la: Mărăşti (11/24 
iulie - 19 iulie/1 august) Mărăşeşti (24 iulie/6 
august-6/19 august) şi Oituz (26 iulie/8 august-
9/22 august). La aceste bătălii au participat și 
voluntarii pomeniți mai înainte, care depuseseră 
jurământul de credință la Iași.

Mișcarea națională din Transilvania s-a 
intensificat în vara anului 1918, pe fondul 
succeselor Antantei pe frontul de vest. Comitetul 
executiv al Partidului Național Român, întrunit la 
Oradea în 12 octombrie 1918, a luat măsuri 
pentru emanciparea definitivă a neamului 
românesc din aceste provincii și a elaborat textul 
„Declarațiunei” citite de către dr. Alexandru 
Vaida Voevod, pe 18 octombrie 1918, în 

[33]parlamentul ungar.  Pe 30 octombrie/12 
noiembrie 1918 s-a constituit la Arad „Consiliul 
Național Român Central" (C.N.R.C.) în care au 
intrat 6 reprezentanți ai P.N.R. (Vasile Goldiș, 
Teodor Mihali, Alexandru Vaida Voevod, Ștefan 
Cicio-Pop, Aurel Vlad, Aurel Lazăr) și 6 ai 

socialiștilor români (Ion Fluieraș, Iosif Jumanca, 
Tiron Albani, Enea Grapini, Iosif Renoiu și 
Baziliu Surdu). În orașele și comunele din 
Transilvania au fost înființate consilii naționale 
românești („sfaturi naționale românești”) și 
gărzile naționale românești subordonate 
C.N.R.C. O parte însemnată dintre giurtelecanii 
participanţi la război (un număr de 46 de 
persoane) au pus bazele Gărzii Naționale 
Române din comuna Giurtelecu Hododului 
constituită pe 21 decembrie 1918, prin înscrisul 

[34]notarului Ioan Laslofi.
Consiliul Național Român Central a 

trimis o notă ultimativă guvernului maghiar, însă 
tratativele purtate între delegațiile română și 
maghiară, la Arad, între 13-15 noiembrie 1918, 
au eșuat, iar pe 16 noiembrie se proclamă 
Republica Populară Ungară. Prin urmare, se 
decide înfiinţarea Marelui Sfat Naţional Român, 
având reprezentanţi ai „naţiunii române din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească“. 
Acesta lansează, pe 5/18 noiembrie 1918, 
manifestul „Către popoarele lumii", în care se 
afirmă că: „Naţiunea română din Ungaria şi 
Transilvania este hotărîtă... a-şi înfiinţa pe 
teritorul locuit de dânsa statul său liber şi 
independent.” De asemenea: „se convoacă 
Adunarea naţională la Alba-Iulia, cetatea 
istorică a neamului nostru, pe ziua de Duminecă 
în 18 Noemvrie (1 Decemvrie) a. c. la orele 10 a. 
m. La adunare vor lua parte: Episcopii români, 
toţi protopopii în funcţiune ai celor două 
confesiuni româneşti, câte un exmis al fiecărui 
Consistor şi Capitlu, câte 2 exmişi ai societăţilor 
culturale, câte 2 exmişi din partea fiecării 
reuniuni femeieşti ,  dela f iecare şcoală 
secundară, institut teologic, pedagogic şi şcoală 
civilă câte 1 reprezentant, câte 2 delegaţi de la 
fiecare reuniune învăţătorească, garda naţională 
va fi reprezentată prin câte un ofiţer şi un soldat 
din fiecare secţiune comitatensă, câte 2 delegaţi 
dela fiecare reuniune de meseriaşi, delegaţii 
partidului social-democrat român, tinerimea 
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universitară prin câte 2 exmişi, fiecare cerc 
[35]electoral român va trimite 5 reprezentanţi.”

La adunarea din 1 Decembrie 1918 au 
participat 1.228 delegați aleși, dar din toate părțile 
Transilvaniei au venit peste 100.000 de oameni, 
spre a lua parte la măreața sărbătoare. Marea 
adunare de la Alba Iulia a fost deschisă de George 
Pop de Băsești, acesta cerând celor prezenți să 
pună, prin votul lor, „piatra fundamentală a 

[36]fericirii neamului românesc"  și „a decretat în 
unanimitate unirea teritoriilor sale cu Regatul 

[37]României.”
Profitând de situația instabilă din puterile 

Axei, România a intrat din nou în război de partea 
Antantei la 10 noiembrie 1918, cu aceleași 
obiective ca și în 1916. Regele Ferdinand a cerut 
mobilizarea armatei române, iar pe 13 noiembrie 
1918, Divizia a VII-a a intrat în Transilvania pe la 
Piatra-Prisăcani-Borsec-Toplița-Ditrău, iar 
Divizia I vânători pe la Palanca-Miercurea 

[38]Ciuc.

În decembrie 1918, unitățile armatei 
române au intrat pe râul Mureș, ce a fost aprobat 
ca linie de demarcație la 13 noiembrie 1918 de 
către reprezentanții Antantei și Ungariei, la 
Belgrad. La cererea României, comanda aliată 
din Est sub conducerea generalului francez 
Franchet d'Espere a permis armatei române să 
avanseze spre Carpații Occidentali ocupând 
Clujul și Alba Iulia. Două divizii de infanterie, 16 
și 18, au fost înființate cu militarii de naționalitate 
română care au servit în armata austro-ungară. 
Comandamentul Trupelor din Transilvania, pus 
sub comanda generalului Traian Moșoiu, fiind 

destinat coordonării operațiunilor militare din 
această parte a țării, s-a constituit la Sibiu, în 
11/24 decembrie 1918.

Trupele române au înaintat treptat în 
Transilvania și, pe 21 februarie 1919, armata 
română avea poziționat în Cehu Silvaniei 
Batalionul II și Bateria 9. Regimentul 4 artilerie 
cu Compania 7 erau în Giurtelecu Hododului, 
această localitate constituind unul dintre punctele 
de control deținute lângă linia demarcațională 
stabilită de aliați.

La începutul lunii martie 1919, șeful 
Misiunii militare franceze, Lt. Col. Vix, a predat 
contelui Karolyi Mihaly, președintele R.P. 

[39]Ungare, nota generalului Paul de Lobit,  prin 
care s-a comunicat instituirea unei zone neutre 
între Ungaria și România cu linia de demarcație.  
Linia demarcaţională mutată pe traseul Sighet - 
Baia Mare - Zalău - Ciucea - vârful Găina - Zam, 
în ianuarie 1919, trecea chiar pe la Cicârlău – 
Băseşti – Oarța de Jos - Giurtelecu Hododului – 
Lelei și lăsa părți din teritoriile locuite de românii 
Maramureșului, Sălajului și Sătmarului în afara 
sa.

Datorită faptului că pe 21 martie 1919, 
conte le  Karolyi  Mihaly  predă  puterea 
comuniștilor lui Bela Kun, teritoriul de dincolo de 
linia demarcaţională a fost invadat de trupe 
regulate, trupe formate din voluntari, veterani, 
foste regimente austro-ungare. Acestea s-au 
constituit într-o divizie secuiască, sub conducerea 
colonelului Kratochvil, şi au început atacuri şi 
provocări împotriva posturilor armatei române, 
dar și agresiuni aupra populația satelor românești 
de dincolo de linia demarcaţională. Incidentele pe 
linia de demarcație devin tot mai frecvente și duc 
la agravarea situației militare din zonă. Astfel, în 
Odeşti, secuii au jefuit casa locotenentului 
Alexandru Kiss (comandantul Gărzii Naţionale 
Române locale) şi cea a preotului Vasile Gavriş 
(preşedintele Consiliului Naţional Român local), 
ambii participanţi la Marea Adunare Naţională 
din 1 Decembrie 1918. Preotul, pentru a scăpa de 
secuii ce se îndreptau spre casa lui, „a sărit prin o 
fereastră din dosul casei şi într-o fugă nebună a 
alergat spre pădure care nu era departe, această 
fugă supraomenească până la Băseşti, l-a distrus 
pe bietul preot bătrân cu desăvârşire”, încât „a 
primit o boală de cord, incurabilă”.„În comunele 
Oarţa de Jos, Băiţa, Asuaju de Jos, Asuaju de Sus, 
Bârsău de Jos, Bârsău de Sus au jefuit bolşevicii 
pe preoţi şi ţărani. Le-au dus slăninile, mieii, 
scroafele, purceii, hainele din casă şi bucatele. 
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[40]Cine se împotrivea, era împuşcat, aprins”.
În lunile februarie-martie are loc o 

dezlănțuire furtunoasă a evenimentelor în 
condițiile în care trupele române erau expuse 
provocărilor inamicului și nelegiuirilor 
provocate de acesta românilor din localitățile de 
dincolo de linia demarcațională, neavând 

[41]permisiunea aliaților să înainteze.  Astfel, o 
bandă de 200 de honvezi unguri a trecut linia de 
demarcație intrând în satul Oarța de Jos, unde s-
au dedat la jafuri, o parte din ei au plecat spre 
Băsești, iar alții spre Motiș. O secție a Bateriei 9 a 
deschis focul asupra lor, combinat cu focuri de 
armă, după care aceștia au fugit abandonând 
prada și trecând înapoi linia de demarcație spre 

[42]Oarța de Sus.  Sergentul Amălinei Ion din Div 
III. Reg. 4 Art. a fost ucis în misiune și înțepat cu 
baioneta în 5 locuri de către unguri. Au loc 
deplasări de trupe în vederea bătăliei Zalăului și, 
pe 24 februarie 1919, satele Bicaz și Hodod au 
fost ocupate cu câte o companie ungurească și 6 

[43]mitraliere.

În cursul nopții de 25/26 februarie1919, 
bande de secui au atacat satele Giurtelecu 
Hododului, Oarța de Sus și Băsești, toate 
atacurile au fost respinse. La ora 18, pe 27 
februarie 1919, ungurii au atacat cu un pluton și 2 
mitraliere satul Giurtelecu Hododului, dar au fost 
din nou respinși. În timpul înmormântării lui Gh. 
Pop de Băsești, patrule de secui au deschis focul, 
dar au fost respinse de trupele noastre. Maiorul 
Georgescu Ștefan a fost numit Șef al Biroului 

[44]Serviciilor la acest Comandament.
Pe 28 febr. 1919, la ora 17, au avut loc 

schimb de focuri de infanterie între Comp.7 Reg. 
16 inf. și patrule inamice care încercau să se 
apropie de sat. În 1 martie 1919, la ora 16:30, un 

pluton inamic a atacat Giurtelecu Hododului și 
Băseștiul, dar a fost respins. La Cehu Silvaniei 
era Batalionul II și Compania 7 la Giurtelec cu un 
pluton la Băsești. Div.III Reg. 4 Art. P.C. și Bat .9 
Reg. 4 Art. la Cehu Silvaniei. Se continuă 

[45]dezarmările.
Pe 3 martie 1919, bande inamice de 

dincolo de linia de demarcație au tras foc asupra 
posturilor Diviziei 7 infanterie din Lelei și 
Giurtelecu Hododului. În 4 martie 1919, ora 7, o 
bandă de 40 de secui a atacat postul din satul 
Lelei. Aceasta a fost respinsă cu ajutor de la 
Giurtelecu Hododului. La ora 9, o altă bandă cu 
mitraliere a atacat Oarța de Jos, a fost respinsă. O 
patrulă inamică a deschis foc asupra satului 
Giurtelecu Hododului, a fost însă respinsă. Starea 
de indisciplină începe a se manifesta în 
Batalioanele independente de secui pe fondul 
răspândirii bolșevismului. În 5 martie1919, la ora 
7:30, bande de secui cu mitraliere au atacat satul 
Giurtelecu Hododului și la ora 9 satul Băsești, 
atacurile au fost respinse, dar la ora 12 inamicul a 
ocupat satul Lelei. S-au trimis întăriri din 
Giurtelecu Hododului și Cehu Silvaniei cu 
ajutorul cărora s-a reocupat satul de către armata 
română. La ora 19:14 inamicul a încercat un atac 
asupra satului Oarța de Jos, iar la ora 21 au atacat 

[46]satul Mineu, peste tot au fost respinși.
La ora 14, în data de 7 martie, în forță, 

inamicul cu 200 oameni și cu 4 mitraliere a atacat 
satul Lelei și a ocupat postul românesc de acolo. 
Intervenindu-se cu un pluton de infanterie și o 
secție de mitraliere de la Cehu Silvaniei, inamicul 
a fost respins, iar satul reocupat. La ora 16:30, 
bande inamice au atacat satul Giurtelecu 
Hododului, pe un front de 2 km, au fost însă 
respinse lăsând 6 morți pe teren și un rănit pe care 
l-au luat în retragere. O secție din bateria de 
artilerie de la Cehu Silvaniei a contribuit la 
respingerea inamicului. Inamicul care a atacat 
satul Lelei era format din bande de unguri 
(aprox.100) plătiți fiecare cu câte 100 koroane pe 
zi, li s-a spus însă că dacă vor menține satul, li se 
va mări salariul cu câte încă 50  koroane zilnic. 
Când s-a dat ordinul de atac trupelor noastre care 
ajunseseră la 300 m de sat, populația civilă i-a 
întâmpinat cu steaguri albe, cerându-le iertare. În 
această luptă inamicul a avut 4 morți și 12 răniți, 
iar de partea noastră un soldat din Reg.16 inf. a 

[47]fost rănit.
Pe 9 martie 1919, o patrulă din 10 oameni 

cu un ofițer au cutreierat satele Oarța de Sus și 
Orțiță luând de la locuitori bani și produse, iar pe 
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cei mai înstăriți i-au luat cu ei. Șeful Gărzii 
Naționale din Bârsăul de Sus informează că 
trupele din sectorul Szinier (Seini)-Varalja au 
cerut ajutorul celor din sectorul Zalău pentru a 
ataca și pune mâna pe calea ferată Cehu 
Silvaniei-Ulmeni. Forțele ungurești de dincoace 
de Tisa se aproximau la 25.000 oameni din care 
15.000 divizia secuilor comandată de col. 
Kratochvil și 10.000 divizia gen. Soos. La ora 
16:30, o patrulă inamică a încercat să se apropie 
de satul Giurtelecu Hododului, iar pe parcursul 
zilei posturile din Giurtelecu Hododului, Sălsig și 
Cicârlău au fost atacate, însă atacurile au fost 
respinse cu focuri. Compania 7 grăniceri a venit 
de la Dej cu un pluton la Cehu Silvaniei. Maior 
Starostescu Nicolae, Șendrea Vasile, lt. 

[48]Racelescu Ilie.
În 10 martie 1919, la ora 8 și la ora 21, 

inamicul a atacat satul Giurtelecu Hododului pe 
un front de 1 km. Pe 11 martie 1919, se constată 
mișcări de trupe inamice, din Tășnad plecând 2 
trenuri cu trupe, unul spre Zalău și altul spre 
Supuru de Jos, de unde trupele vor merge la 
Hodod. Regimentul de la Debrețin și Reg. 32 
honvezi de la Tășnad aveau intenția de a ataca 
Jiboul pe la Zalău și pe la Cehu Silvaniei. Pe 12 
martie 1919, la ora 20:30, patrule inamice au 
atacat satul pe 3 direcții, iar la 22:30 inamicul a 
tras salve asupra Fărcașei, peste tot a fost 

[49]respins.   În13 martie 1919, la Hodod au ajuns 
trupe de cavalerie. La ora 2:20, două patrule 
inamice au atacat satul Giurtelecu Hododului, iar 
la 2:30 posturile de la Cicârlău, focurile au încetat 
la 3:45, iar atacurile au fost respinse, se confirmă 
că în ziua de 11.03 au sosit la Hodod 100 de 
husari, în satul Bicaz sunt 150 de soldați și 4 
mitraliere, iar în satul Soconzel 120 soldați și 2 
mitraliere din Reg. 12 honvezi, în Asuajul de Sus 
sunt 100 de soldați cu mai multe mitraliere, la 
Bârsăul de Jos și de Sus sunt aprox.150 de soldați 
din Reg.12 Hvz. La ora 1, pe 15/16 martie 1919, 
unități inamice au atacat Ardusatul, iar patrule de 
recunoaștere inamice au încercat să se apropie de 
posturile Cicârlău, Ariniș, Mineu, Lelei și Oarța 
de Jos, iar posturile de la Giurtelecu Hododului 
au respins încercările de atac asupra acestor 
localități.  Pe 18 martie 1919, continuă 
mobilizările de trupe inamice, în Bicaz au sosit 
100-150 de soldați din Reg. 32 honvezi din Bat I, 
aflat la Supuru de Jos, iar ungurii fac tranșee și 
lucrări de întărire cu ajutorul populației civile în 
jurul satelor Bicaz și Hodod. La Hodod sunt 450 
de soldați cu 8 mitraliere și 6 tunuri de 80 mm, la 

Bicaz 1000 de soldați cu 8 mitraliere și un tun de 
150 mm. La Bogdand o companie cu 2 mitraliere, 
la Racova 150 de soldați cu 2 mitraliere, la 
Bârsăul de Sus și de Jos, câte 100 de soldați și câte 

[50]2 mitraliere fiecare.
Inamicul are lucrări de sapă la tranșee din 

20 martie 1919, începând din Bicaz, trecând pe 
versantul de est al cotei 319 și terminându-se la 
pădurea din sud de Bicaz, lucrările fiind pentru 
trăgători în genunchi. În 22 martie 1919, la ora 
8:45, o patrulă inamică din pădurea Hoszufalja 
SV de Giurtelec a deschis foc asupra unei patrule 
române și tot în același timp o altă patrulă 
inamică din 15 oameni ieșind din Pădurea 
Mogyoroș s-a apropiat de postul de la vest de 
Giurtelec, au fost atacate de asemenea Ardusatul, 
Arinișul și Mirșidul. Un locuitor informează că 
trupele ungurești din Hodod au început să se 
retragă pe 23 martie 1919, rămânând numai 
gărzile ungurești și jandarmii. 

Noua linie de demarcație este: Oradea 
Mare, Careii Mari, Sătmar prelungită prin Huszt 
până la frontiera Galiției, iar ungurii trebuiau să 
se retragă pe linia Muncaci, Debrețin, Seghedin, 
zona dintre ambele linii urmând să fie ocupată de 

[51]trupele franceze.
Pe 24 martie 1919, guvernul Karoly a 

demisionat și se creează garda roșie bolșevică. La 
ora 9 inamicul a înaintat asupra satului din 3 
direcții: pe drumul către Giurtelec pe la cota 561 
și pe la cota 192 NV Giurtelec, deschizând foc de 
armă asupra postului nostru. La ora 20, inamicul 
având 250-300 de oameni, a atacat din nou satul, 
de astă dată o parte înaintând pe la cota 261 iar 
grosul forțelor cu 2 mitraliere prin pădurea 
Mogyoros, însă a fost respins de infanteria și 
artileria noastră. Batalionul 2 din Reg. 16 inf. care 
a fost atacat la Giurtelec are 2 soldați răniți. La 25 
martie 1919, se raportează că la 21 martie la 
Budapesta a izbucnit o revoluție bolșevică care a 
creat dezordine. La ora 8 vreo 300-400 de unguri 
cu 4-6 mitraliere au atacat trupele noastre aflate 
în Giurtelecu Hododului, fiind respinși cu focuri 
de artileria și infanteria noastră. 26 martie 1919, 
inamicul face patrulări vigilente pe linia de 
demarcație și s-a ordonat mobilizarea oamenilor 
până la 52 de ani. La 28 martie 1919, inamicul 
face patrulări vigilente pe linia de demarcație, iar 
compania de la Hodod face parte din Reg. 32 
Honv. Între 16-16:30 artileria de la cota 344 NE 
Hodod a tras 30 de proiectile de 75 mm asupra 
satului Lelei și asupra morii de foc de pe șoseaua 
Cehu Silvaniei – Hodod ½ km SV de Giurtelecu 
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Hododului artileria noastră a contrabătut artileria 
inamică trăgând 24 proiectile după care artileria 
inamică a încetat tragerea. În 29 martie 1919, din 
Asuajul de Sus și Bârsăul de Sus trupele inamice 
au plecat rămânând doar vreo 20 de unguri. Pe 30 
martie 1919, între orele 10-11 artileria inamică 
din NV de Hodod a tras 25 proiectile de 105 mm 
asupra satelor Giurtelec și Motiș din direcția 
cotei 344 E Hodod, fără niciun efect, după care 
infanteria inamică în forță de 2 plutoane, ieșind 
din pădurea Hododului a căutat să atace postul 
nostru de la cota 261, a fost oprită însă și a fost 

[52]nevoită să se retragă.

În noaptea de 15/16 aprilie, la ora 1, 
inamicul s-a întors în număr mai mare, cu un 
puternic atac de antiinfanterie și cu o mitralieră 
îndrumată spre garda de tabără. Grupul de nord a 
început ofensiva cu Diviziile a VII-a și a VI-a la 
ora 3,15, cu mari eforturi mitraliera a fost 
răspunsă, iar pe la ora 4:30 dușmanul s-a retras. 
Divizia a VII-a din regiunea Giurtelecu 
Hododului-Zalău a înaintat pe 3 coloane dintre 
care coloana de nord compusă din Regimentul 16 
infanterie și 3 baterii de artilerie, plecând de la 
Giurtelecu Hododului a atacat trupele inamice 
întărite dimprejurul Hododului pe care l-a ocupat 
după o luptă de câteva ore în seara zilei la ora 18 și 
continuând înaintarea a ajuns în seara zilei de 16 

[53]aprilie în Nadișu Hododului.  Răniți au fost 8 
ofițeri din care 3 din Reg.16 (lt.col. Racoveanu 
Vintilă, sublt. Moraru Spiridon și sublt. Raicu 
Octavian.) Dispăruți maior Rozin Constantin de 
loc din Iași și 10 soldați din Reg.16 inf., peste 100 
de soldați au fost capturați și peste 300 de cadavre 
îngropate cu încă multe de îngropat. Au fost 
capturate: 5 obuziere de 100 mm, 21 de 

mitraliere, o lunetă cu ochire, un afet mitralieră, 
numeroase arme, grenade, munițiuni de 
infanterie și artilerie, bucătării de campanie pe 

[54]roți, alimente, toate în curs de inventariere.
 În crâncenele lupte ce s-au dat pe 16 

Aprilie 1919 au căzut l8 eroi pe care în grabă 
mare i-au înmormântat în preajma bisericii 
reformate din comuna Hodod. De aici s-au 
exhumat, şi fiecare erou s-a pus în coşciug 
separat, apoi toţi au fost aşezaţi în cavoul 
monumentului, împreună cu alţi doi eroi căzuţi în 
comunele Bârsăul de Jos şi Corni. Unul din cei l8, 
sublocotenentul Niculae Crişu, a fost exhumat şi 
dus încă la început de ai săi. Luptele le-a condus 
aprigul căpitan Procopie Strat, care a luptat și la 
Oituz, pe Muntele Ungureanu, decorat cu 
strălucitul Ordin al lui Mihai Viteazul. Numele 
soldaţilor căzuţi sunt:1. Crişu Niculae, subl.în 
rezervă; 2. Hârşanu Dumitru, subl. în rezervă; 3. 
Toma Petru, soldat; 4. Barcan Vasile, caporal; 5. 
Calancea Ioan; 6. Todiruţ Niculae, caporal; 7. 
Iordache Andrei, soldat; 8.Ilie Constantin, soldat; 
9. Stefănoaie Nechita, soldat; 10. Mitocani 
Gheorghe, soldat; 11. Pricop Alexandru, soldat; 
12. Hutanu Nicolai, soldat; 13. Roman Vasile, 
soldat; 14. Apostol Vasile, soldat; 15. Zăroaia 
Toader, soldat; 16. Diaconu Ioan, soldat; 17. 
Nanu Ioan, soldat; 18. Ciucă Vasile, soldat.

În amintirea eroilor căzuți în luptele de la 
Hodod, comandantul gardiştilor români din plasa 
Cehul-Silvaniei, dr. Mihaiu Pop, avocat şi fost 
senator, împreună cu preşedintele Consiliului 
naţional român din comuna Băseşti, Alexandru 
Achim, protopop, care a luat parte la luptele de la 
Hodod, au lansat o listă de contribuție pentru 
ridicarea unui monument al eroilor în anul 

[55]1931. Memoria locală a faptelor petrecute pe 
timpul primului război mondial a fost reflectată 
de către învățătorul Moș Gheorghe, care într-o 
deplasare făcută la Hodod cu elevi de-ai săi, 
datorită unei vremi vitrege, sunt nevoiți să se 
adăpostească într-un tranșeu rămas din timpul 
războiului, acolo le povestește acestora despre 
luptele dimprejurul Hododului la care „românii 
mergeau cântând și se întorceau în mare număr 
răniți sau morți în căruțe.”

Pe 17 aprilie, coloana de nord a Diviziei 
VII înaintează de la Hodod la Supuru de Jos, 
unde inamicul, după o scurtă rezistență, s-a retras 
în dezordine spre vest, iar Brigada 2 Roșiori s-a 
deplasat de la Cehu Silvaniei, împreună cu un 
batalion din Regimentul 14 infanterie, o baterie 
călare și un grup de motomitraliere până la 
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Corund ținând  legătura cu coloana de nord a 
[56]Diviziei a VII-a.

 Pe 19 aprilie, Divizia a VII-a a ajuns pe 
linia Moftinu Mic – Careii Mari, iar Brigada 3 
Roșiori a ocupat Satu Mare, apoi au înaintat pe 
teritoriul Ungariei. Spre sfârșitul lunii mai, 
Divizia a VII-a a fost mutată în nordul Moldovei, 

[57]în regiunea Dorohoi-Suceava-Fălticeni.
Dintre vitejii ofițeri ai acestei divizii a 

căror deviză era: „Înainte de toate datoria!”,sunt 
amintiți de către Constantin Tulbure, în cartea 
intitulată „În vâltoarea războiului (1914-
1919)”, bucovinenii din Reg. 16 infanterie: Ilie 
Brădățanu, comandantul Companiei a VII-a, 
Gheorghe Boca, Vasile Ienceanu, Spiridon 

Morariu, rănit în Vinerea Paștelor la Hodod, unde 
căzură sublocotenenții Crișu și Hârșan (ardelean) 

[58]în ultima perioadă a războiului.
În memoria acestora, a străbunilor noștri 

și a tuturor eroilor neamului românesc care, prin 
sângele și jertfa lor necondiționată, au pus 
temelia României Mari, se cuvine să le aducem 
omagiul nostru cu pioșenie și alese sentimente 
patriotice, pentru ca jertfa lor să nu fi fost 
degeaba.

*Fotografii din primul război mondial 
realizate de pictorul AUREL POPP, culese din 
albumul realizat de acesta
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Războiul	pentru	Întregirea	
Neamului	Românesc	(1916-1919)	(V)

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

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

              n Germania ajunseseră, în 1917 şi 1918, 
mulţi să mănânce mămăliga (budincă – îi ziceau 
ei) făcută din mălaiul românesc, aproape ca şi noi, 
şi nu rareori rugau soldaţii germani pe câte un 
român să le spună cum se face mămăliga bună, ca 
să scrie acasă. Românii, la oraşe, primeau „de-ale 
mâncării numai în porţiuni mici”, iar în 1918, 
vara, au ajuns mulţi locuitori de la sate să gătească 
mâncare din buruieni şi pleavă măturată din 
coşurile golite de duşman.  S-a ajuns ca populaţia 
românească să fie secerată de boli grele  cum ar fi: 
febra tifoidă (lingoarea), tifosul exantematic, 
pelagra - provenită din porumb stricat şi hrană 
neîndestulătoare. „Ofiţeri şi slujbaşi germani îşi 
aduceau familiile în teritoriul ocupat ca să scape 
de foame şi să se mai sature odată. Tineri de 16-17 
ani, recrutaţi de formă înainte de vreme, erau 
aduşi, în 1918, în teritoriul ocupat, ca să-i scape 
de ofticarea produsă de foame”.
 „Sute şi mii de cărturari români, mulţi în 
etate înaintată, au fost arestaţi şi internaţi în 
tabere, unii trimişi chiar în Bulgaria”.
 „Dar precum a biruit soldatul român 
foamea şi gerul, goliciunea şi maşinile 
nimicitoare de viaţă fără să-şi peardă curajul în 
biruinţa dreptăţii, tot aşa a ştiut să îndure şi 
populaţia civilă greutăţile cele mari, sigură fiind, 
că ziua liberării are să vie”.
 „Ocuparea  Bucureştilor şi retragerea 
trupelor noastre pe frontul Moldovei puse capăt 
părţii întâiu a răsboiului pentru întregirea 
neamului”.
 Refacerea. Războiul din 1917. Un milion 
şi jumătate de militari şi civili refugiaţi din 
teritoriul ocupat s-au adăpostit în Moldova, în 
şase judeţe mai îndepărtate de linia frontului. La 
aceştia s-au adăugat aproape un milion de ruşi, 
care goliseră de mai înainte depozitele de 
alimente. Prin efort supraomenesc, autărităţile 
române au reuşit „să facă rânduială în haosul 
acesta, ajutate şi de firea Românului, care se 

mulţumeşte, la nevoie, cu puţin. De n-ar fi fost 
Ruşii lacomi şi hrăpăreţi şi dacă n-ar fi lipsit 
medicamentele, starea refugiaţilor şi a populaţiei 
întregi nu ar fi fost atât de grea. Dar lipsa de 
medicamente, apoi înghesuiala cea mare, 
necurăţenia şi slăbirea trupească a celor nutriţi 
rău a făcut, de grozava boală a tifosului 
exantematic s-a întins cu furie ucizând mai mulţi 
oameni decât gloanţele duşmanului în zece 
bătălii. Au fost sate, în cari au pierit toţi locuitorii; 
din regimentul 5 Roşiori n-a rămas aproape nici 
un soldat, aşa că alte regimente primiră caii spre 
îngrijire. Nu e mirare, că o parte a populaţiei 
civile, mai ales refugiaţii, cuprinşi de disperare, 
voia să se refugieze în Rusia. Şi Ruşii contribuiau 
la producerea acestei stări sufleteşti jalnice, 
cerând ca Familia Regală, Parlamentul român şi 
armata să treacă în Rusia. Dar nici mândrul nostru 
Rege, nici mândra noastră Regină Maria, nici 
guvernul în frunte Ion I. C. Brătianu, nici 
armata..., nici civilii cei mulţi nu voiră să audă de 
părăsirea pământului românesc. Toţi erau 
hotărâţi, nu numai să apere până la ultima 
picătură de sânge frontul cel nou, ci crezând tare 
în biruinţa Românului să pornească pentru 
cucerirea de nou a teritoriului spurcat de 
stăpânirea năvălitorilor barbari şi apoi iarăşi 
pentru liberarea Ardealului.
 Din cele relatate mai sus reiese că soldaţii 
noştri erau nepăsători faţă de necazuri şi de 
moarte. Acest adevăr reiese şi din faptul că, unii 
din ei au plecat în ajunul Anului Nou (1917) cu 
pluguşorul în tranşee. Urările lor au produs 
gălăgie prin tranşee, iar inamicul a început să 
tragă cu tunurile. Însă unul dintre „urători nu-şi 
pierde sărita şi le urează şi Nemţilor, zicându-le”:

„-Lasă Neamţule spurcat,
Că-s Român adevărat, 
Îs Român cu patru  mâni,
Dau eu ochi cu tine mâni!
Mânaţi măi, hăi, hăi!”.
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          Mult ne-a ajutat la „refacerea cea nouă” 
sosirea armamentului celui nou, venit de la aliaţii 
noştri din Apusul Europei şi Misiunea Franceză, 
compusă din 289 ofiţeri, 37 piloţi de avioane, 88 
medici, farmacişti şi veterinari şi 1150 subofiţeri, 
„toţi dintre cei mai aleşi ai Armatei franceze”, în 
frunte cu generalul Berthelot, poreclit „taica 
Bertălău” de către ostaşii noştri. Ofiţerii şi 
subofiţerii francezi au fost repartizaţi pe la 
regimentele româneşti, „ca să înveţe pe ai noştri 
mănuirea armelor celor nouă”. Ostaşii noştri au 
primit căşti de oţel, câte opt mitraliere de 
companie şi multe grenade, acestea devenind 
arma cea mai plăcută a „Românului obişnuit de 
mic să aruce cu pietri”. Au primit şi măşti contra 
gazelor. Ofiţerii francezi s-au mirat de puterea de 
răbdare a soldaţilor români şi de „mintea lor 
sclipitoare”, precum şi de „ascultarea lor”. Mulţi 
francezi ziceau, „că de ar avea soldaţii Francezi şi 
răbdarea şi firea ascultătoare a soldatului român 
ar cuceri lumea cu ei. Toţi ofiţerii francezi şi-au 
luat ordonanţe româneşti, ca să înveţe cât mai 
curând româneşte”. [Foarte frumoasă constatare! 
Oare mai suntem noi astăzi românii de atunci? 
Am avea curajul, bărbăţia şi eroismul ostaşilor 
noştri din acest război? Germanii ne jefuiau ţara, 
iar ostaşii s-au angajat într-o luptă foarte grea. 
Astăzi, ţara este jefuită într-un mod barbar şi 
nimeni nu i-a nici o măsură. „Chelesc” munţii 
noştri de pădurile din care lemnele pleacă în acele 
ţări (Austria – de exemplu) şi Armata (oastea cea 
mică – Poliţia şi Jandarmeria sunt neputincioase 
în faţa acestui jaf!].
 Soldaţii noştri ardeau de nerăbdare să 
înceapă din nou lupta. La aceasta i-a îndemnat nu 
numai dotarea cea nouă, nu numai mândria de 
român, nu numai dorul multora după cei rămaşi în 
teritoriul ocupat, dar şi cuvântul „Marelui nostru 
Rege Ferdinand”, care le-a spus: „...Vouă, fiilor 
de ţărani, cari aţi apărat cu braţul vostru pământul 
unde v-aţi născut, unde aţi crescut, vă spun, Eu, 
Regele vostru, că, pe lângă răsplata cea mare a 
izbânzii, care vă asigură fiecăruia recunoştinţa 
neamului nostru întreg, aţi câştigat totodată 
dreptul de-a stăpâni într-o măsură mai largă 
pământul, pe care v-aţi luptat. Vi se va da pământ. 
Eu regele vostru, voiu fi întâiul a da pildă. Vi se va 
da şi o largă participare la trebile Statului...”.
 Aşa a şi fost. Regele Ferdinand, întâiul 
mare proprietar care a împărţit moşiile Coroanei 
la ţărani.

 În vara anului 1917, pregătirile au fost 
făcute şi s-a hotărât începerea ofensivei la 
Nămoloasa, în partea frontului dinspre Dunăre. În 
perioada 23-25 iunie, artileria noastră a 
bombardat poziţiile inamice, având să urmeze 
atacul. Atunci a sosit ordinul să înceteze orice 
atac, căci ruşii, ticăloşiţi cu totul de învăţăturile 
agenţilor bolşevici, au început în Galiţia şi 
Polonia să-şi omoare ofiţerii şi să fugă din faţa 
trupelor germane şi austro-ungare. Înfrângerea 
inamicului era ca şi asigurată la Nămoloasa, dar a 
fost zădărnicită de aliatul nostru rus. Încă din luna 
mai a anului 1917 s-a pregătit pe hârtie o 
împărţire a României vechi între Austro-Ungaria 
şi Rusia. Ministrul de externe austro-ungar, 
Czernin, a propus guvernului rus pace şi, pentru 
„pecetluirea” ei, să împartă România: Austro-
Ungaria să primească Muntenia şi Moldova până 
la Siret, iar Rusia – Moldova de la Siret spre 
Răsărit. Revoluţia bolşevică din Rusia a făcut ca 
să fie „înmormântat acest nou plan austro-ungar 
de nimicire a României”.
 La 22 iulie, cu o zi înainte de începerea 
bombardamentului de la Nămoloasa, românii au 
declanşat şi o altă ofensivă, cu lupte grele şi 
îndelungate (de la 22 iulie, la 1 august), la 
Mărăşti, în judeţul Putna. Încă de la 7 iulie, 
generalul Averescu îndemna pe soldaţii acum 
pregătiţi şi bine înarmaţi „să-şi încordeze toate 
pu te r i l e” ,  căc i  e  vorba  de  „ izgoni rea 
cotropitorului din căminurile noastre”.
 În după amiaza zilei de 22 iulie, artileria 
noastră „începu să verse foc de tunuri, tot aşa în 
ziua de 23 şi în noaptea de 23 şi 24”. La ora 4 
dimineaţa, soldaţii români aşteptau, „tupilaţi nu 
departe de tranşeele duşmane, până la cari se 
strecuraseră neobservaţi, semnalul de atac. Se dă 
semnalul, ai noştri sar spre tranşeele germane, 
apoi în ele. Duşmanii cad trăzniţi de granate sau 
pironiţi în baionete”. Cei ce au scăpat în urma 
asaltului întâi au ridicat mâinile şi au strigat 
„pardon!”. Dealul Mărăştilor era în mâinile 
românilor; tot aşa satul Mărăşti, întărit de 
germani ca o cetate, apoi dealul Mănăstioara. În 
mâinile românilor a căzut o bogată pradă de 
prizonieri, tunuri şi muniţie. Frontul german era 
spart; germanii sunt în retragere generală, dar nu 
în marş, ci fugind „iepureşte”, românii după ei 
ocupând tranşee şi alte întărituri, întinzându-şi 
frontul adânc în poziţiile germane. Dar acum vine 
şi ordinul care stânjenea înaintarea noastră 
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victorioasă şi anume: ştirea despre înfrângerea şi 
destrăbălarea ruşilor în Polonia şi înaintarea spre 
Rusia a armatelor austro-ungare şi germane care 
ne-ar fi putut lua de la miazănoapte, pe la spate, 
avu drept urmare oprirea înaintării noastre. A 
venit un ordin care prevedea că se poate încerca o 
nouă urmărire a duşmanului. Trupele române 
înaintează din nou în munţi, cuceresc „culme 
după culme”, apoi iar s-au oprit, deoarece în 
armata rusă, „din nenorocire numeroasă pe 
pământul nostru, fără să ne fi fost de vr-un folos, 
se arătau tot mai mult semnele destrăbălării 
bolşevice. Armata română nu mai putea lua 
ofensiva, căci trebuia să se aştepte din moment în 
moment la nevoia de a-şi îndrepta arma contra 
Rusului trădător”.
 Armata germană se reface. Comandantul ei 
a strâns cetele fugare şi a adus trupe noi şi 
numeroase ca să spargă frontul românesc şi să 
pătrundă în Moldova, ştiind bine că de ruşii de pe 
frontul românesc nu are de ce să-i fie teamă. 
Atacul l-a dat în direcţia Mărăşeşti, Oituz şi 
Munţii Vrancei.
 Inamicul atacă în ziua de 6 august 1917 
frontul Mărăşeşti, în partea unde erau aşezaţi 
ruşii. Aceştia pierd rând pe rând liniile lor de 
apărare, fără împotrivire mai serioasă. Spre seară, 
victoria germanilor părea deplină. Românii vin în 
ajutorul ruşilor, dar ei străbat cu greu prin 
hoardele de fugari ruşi. Puhoiul german este 
oprit, soldaţii români din Regimentul 32 Mircea 
„lapădă bluzele, aruncă de pe cap căştile de metal 
şi se reped la lupta cu baioneta, băgând groaza în 
duşman, cu toate că Ruşii fug mereu”. Germanii 
şi aliaţii lor atacau mereu părţile de front date 
ruşilor spre apărare, sperând să pătrundă cu 
uşurinţă prin golurile făcute şi să ajungă în spatele 
românilor. Golurile făcute de ruşi le-au umplut 
românii şi cu toate că numărul lor e prea mic 
comparativ cu al năvălitorilor, inamicul e ţinut pe 
loc şi armata română porneşte ea ofensiva.
 Când credeau germanii mai cu tărie în 
victorie şi că îi pot lua pe români pe la spate, s-au 
pomenit în locurile părăsite de ruşi cu un zid 
format din „piepturile românilor”. Atacurile 
românilor sunt conduse pe alocuri de ofiţeri 
francezi, deoarece mulţi ofiţeri români au căzut 
străpunşi de gloanţe. Luptele au fost atât de 
crâncene, încât unele regimente de-ale nostre au 
rămas numai cu vreo 200 de militari (echivalentul 

a maxim două companii). Când în luptele grele de 
la Panciu (10-12 august) un general rus voia să se 
retragă din faţa inamicului, generalul român 
Eremia Grigorescu, „un adevărat erou din 
poveşti, nu se învoi şi urmând hotărârii lui din 
toate luptele „pe aici nu se trece!” contra-atacă el 
pe duşman şi-l respinge. Dar cu ce jertfe! 
„Căpitanul Grigore Ignat primise ordinul să 
oprească, cu compania lui de mitraliere, într-un 
loc anumit, înaintarea duşmanilor. Valuri vin 
aceştia, rânduri întregi dintre ei cad la pământ, dar 
şi dintre ai noştri cad mereu. Mai rămaseseră 
numai câţiva, între ei şi căpitanul. El însuşi trage 
cu mitaliera până când cade străpuns de zeci de 
baionete, dar îmbrăţişându-şi în momentul morţii 
mitraliera”.
 Luptele de la Mărăşeşti au ţinut 14 zile şi 
duşmanul a fost oprit. Generalul german Morgen 
a scris într-o carte a lui: „Împotrivirea Românilor 
a fost neobişnuit de dârză şi s-a arătat prin 61 de 
contra-atacuri (numai pe frontul Corpului I de 
armată). Ele au fost făcute mai ales cu baioneta, 
ceea ce a pricinuit Germanilor pierderi mari”.
 Lupte grele s-au dat la 8 agust 1917 şi în 
partea Oituzului, deodată cu cele de la Mărăşeşti. 
Şi aici sunt probleme grele, duşmanul e ţinut pe 
loc, iar dacă frontul român a fost retras cu câţiva 
km, lucrul acesta s-a făcut pentru scurtarea lui, 
deoarece la aripa dreaptă a frontului românesc 
erau ruşii şi aceştia în curând n-au vrut să lupte. 
[Pe tot parcursul acestui articol, am constatat o 
similitudine între ruşi şi bulgari. În Războiul de 
Independenţă (1877-1878) pe bulgari i-am scăpat 
de turci, iar în acest război, bulgarii au devenit 
aliaţii turcilor, deşi sunt ca şi noi creştini 
ortodocşi. Diferenţa între ei şi noi este aceea că nu 
au primit învăţătura de credinţă creştină de la un 
Apostol, cum am primit-o noi de la Sfântul 
Apostol Andrei. Noi am fost băştinaşi, ei 
migratori.  La fel este şi cu ruşii. Noi am primit 
învăţătura de credinţă creştină de la Sfântul 
Apostol Andrei în jurul anului 44 d.Hr., ruşii în 
anul 988, fiind şi ei un popor migrator de origine 
slavă ca şi bulgarii. Având în ei gena expansiunii, 
chiar dacă au aceeaşi credinţă ca şi noi, am 
constatat că în acest război nu au fost împotriva 
noastră ca şi bulgarii, dar au fost total indiferenţi, 
dezorganizaţi şi nu şi-au îndeplinit misiunea. 
Fiind aliaţii noştri, ne-au jefuit ca şi cotropitorii.]
 În Munţii Vrancei, luptele au continuat până 
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la 11 septembrie. Într-una din luptele de la 
Muncel a căzut, rănită mortal, Ecaterina 
Teodoroiu – eroina de la Jiu. Iată cum: În 1916, 
când germanii au năvălit spre Târgu-Jiu, 
Ecaterina Teodoroiu era cercetaşă şi lega rănile 
soldaţilor noştri într-un spital din acest oraş. La 
lupta de la Podul Jiului şi ea a luat parte cărând 
muniţie. Văzând Oltenia primejduită de ocupaţia 
duşmanului, s-a îmbrăcat bărbăteşte şi fără să ştie 
ofiţerii şi alţi soldaţi că e vorba de o fată, s-a 
înrolat în armată. La Filiaşi a fost rănită la ambele 
picioare, dar nici în spital n-a vrut să lase arma de 
lângă ea. Luptând, a ajuns şi ea pe frontul din 
Moldova, unde, cu toate că s-a aflat că e fată, a 
fost avansată la gradul de sublocotent onorific. 
[Deşi am satisfăcut stagiul militar, nu înţeleg 
nuanţa de „sublocotenent onorific”. Acest lucru 
ar însemna căci după terminarea războiului, dar 
că ar fi rămas în viaţă, în rezervă nu ar fi avut nici 
un grad, fiind femeie.] Ştia să-şi îmbărbăteze 
soldaţii din plutonul ei astfel încât aceştia i-au 
jurat că o vor urma şi dincolo de moarte. În seara 
de 3 septembrie, observând căci câţiva soldaţi de-
ai noştri sunt în primejdie, a ieşit din tranşeea în 
care ea se afla îndemnându-i s-o urmeze. Glasul 
ascuţit de fată atrage atenţia inamicului, un ropot 
de gloanţe se îndreaptă spre ea şi trei gloanţe i-au 
străbătut corpul, „culcându-se pentru veci la 
pământ”.
 În tot timpul luptelor de pe frontul 
Moldovei, regele era mereu printre soldaţii lui, iar 

regina Maria mângâia răniţii şi bolnavii din 
spitale, dar i-a cercetat şi pe soldaţi în tranşee.
 A mai urmat un război „contra hoardelor 
formate de soldaţii ruşi, cari se retrăgeau arzând, 
jefuind, omorând spre Prut. Ţara a scăpat în 
sfârşit de ei”.
 Un mare erou în aceste lupte a fost 
grănicerul Muşat. [Azi arma grănicerilor se 
numeşte Poliţe de Frontieră. Poliţiştii de 
Frontieră nu mai sunt militari, ci funcţionari 
publici înarmaţi cu statut special. Nu ştiu cum ar 
face azi faţă în faţa unei invazii militare din 
exterior? Putem spune că dacă până prin 2002, 
ţara şi armata era păzită de grăniceri militari, 
acum ţara şi armata este păzită de funcţionari 
publici înarmaţi – civili cu dreptul de a purta 
uniformă. Unde ne-a adus UE?!] Despre el se 
spune că: „După ce un şrapnel îi retezase mâna 
stângă din sus de cot, a stat în spital de s-a 
vindecat, apoi a alergat iară pe front ca să arunce 
cu granate în duşman”.
 Luptele din vara anului 1917 i-au dovedit 
comandantului armatelor germane, austro-
ungare, bulgare şi turceşti năvălite în România, că 
într-adevăr „Pe aici nu se trece!”. Iar dacă 
străvechea vitejie moştenită de la strămoşii noştri, 
de la daci, şi rămasă în sufletul românului, nu a 
reuşit să alunge pe duşman atunci de pe pământul 
sfânt al României, cauza a fost TRĂDAREA 
RUŞILOR BOLŞEVICI.         

Cântă cucu pe fântână

Că mai am o săptămână;

Cântă cucu pe găleată,

Săptămâna mi se gată.

Nu-mi pare rău că mă duc,

Da-mi pare rău după plug;

După plug şi după boi,

După părinţii-amândoi;

După plug, după rotile,

După dragile copile;

După plug, după tânjală,

După mândra de-astă vară...

De unde cătana pleacă,

Rămâne casa săracă;

Rămân boii înjugaţi

Şi părinţii supăraţi:

Rămân boii în restele

Şi părinţii-n dor şi jele.

Cântă	cucu	pe	fântână
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Ziua	Imnului	Național	
sărbătorită	altfel	la	Satu	Mare

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

   n numărul precedent am publicat un 
articol despre volumele dedicate Centenarului 
Marii Uniri apărute în Satu Mare sau judeţele 
învecinate. Iată că la puţin timp după apariţia celui 
de-al doilea număr din acest an al revistei Eroii 
Neamului, am avut fericitul prilej de a găzdui la 
Satu Mare prezentarea altor două apariţii editoriale 
dedicate acestui mare eveniment din istoria 
poporului român. De această dată au fost 
prezentate sătmărenilor volumele aduse din Cluj 
Napoca şi Bistriţa-Năsăud, respectiv România 
plai nemuritor. Unire și credință şi Emil 
Rebreanu, eroul de la Ghimeş‐Făget.

Evenimentul a avut loc la Cercul Militar de 
Garnizoană Satu Mare, de Ziua Imnului Naţional, 
29 iulie 2019, organizat, în colaborare, de 
Asociaţia Civică Tempora, Biblioteca Judeţeană 
Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare şi 
Instituţia Prefectul Judeţului Satu Mare, imediat 
după încheierea ceremonialului oficial de pe 
platoul din Piaţa 25 Octombrie 1944.

Alături de un numeros public, au fost 
prezenţi prefectul judeţului, Darius Graţian Filip, 
colonelul (r) Ştefan Coşarca – consilier al 
preşedintelui Consiliul Judeţean Pataki Csaba, 
Doina Feher - viceprimar al municipiului Satu 
Mare, şefi ai instituţiilor din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională din judeţ.

După obişnuitele cuvinte de salut din 
partea oficialităţilor, onoarea de a prezenta cele 
două volume mi-a aparţinut mie, precum şi 
oaspeţilor de la Cluj Napoca şi Bistriţa. Redau în 
cele ce urmează expunerea mea, cu menţiunea că 
domnul Ioan Pintea a prezentat succint, pe lângă 
cartea menţionată, mai multe volume editate de 
Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-
Năsăud cu ocazia Centenarului: 
 „Astăzi este o zi importantă în calendarul 
instituţional al ţării noastre, o zi în care fiecare 
român este dator, cel puţin, să asculte cu smerenie 
Imnul Naţional, dacă nu poate să-l şi intoneze. 
Chiar dacă cei mai mulţi dintre noi am fost prezenţi 
la Ceremonialul oficial din Piaţa 25 Octombrie, 
îndeplinindu-ne această sfântă datorie, pentru a nu 
rămâne nimeni nerecompensat, am rugămintea de 
a ne ridica în picioare pentru că se cuvine, în mod 
firesc, ca acest eveniment editorial să înceapă cu 
intonarea Imnului Naţional Deşteaptă-te, române!

Onorată asistenţă, avem plăcerea ca, de 
Ziua Imnului Naţional, să găzduim în incinta 
Cercului Militar de Garnizoană Satu Mare, un 
eveniment editorial de excepţie, prezentarea a 
două cărţi deosebite, a doi autori din Cluj, respectiv 
Bistriţa-Năsăud, care ne vorbesc despre lupta şi 
jertfa românilor transilvăneni pentru libertate şi 
unire.

Fiind solicitat să sprijin prezentarea celor 
două cărţi la Satu Mare, primul meu impuls a fost 
ca acest lucru să se întâmple într-o zi cu 
semnificaţie deosebită pentru români. Şi cea mai la 
îndemână ocazie s-a dovedit a fi Ziua Imnului 
Naţional, considerând că astfel de date importante 
din calendarul instituţional al României nu trebuie 
să treacă într-un mod banal, cu un ceremonial 
militar şi religios deja consacrat, ci să îi acordăm o 
altă anvergură, o altă abordare, una culturală, 
civică şi educativă.

Drept pentru care, salut prezenţa la Satu 
Mare a doamnei Maria Someşan din Cluj-Napoca 
şi a domnului Ioan Pintea din Bistriţa, care ne vor 
prezenta volumele România plai nemuritor. 
Unire și credință, respectiv Emil Rebreanu, eroul 
de la Ghimeş‐Făget.

În plus, la sugestia unor colegi, am adăugat 
evenimentului editorial şi unul artistic, respectiv o 
miniexpoziţie de pictură având ca tematică Sfânta 
Cruce, pusă la dispoziţie de către cunoscuta artistă 
plastică sătmăreană Cristina Gloria Oprişa, pe care 
vă invit să o aplaudăm. (Notă. D-na Oprişa ne-a 
prezentat pe scurt miniexpoziţia, exprimându-şi 
speranţa în continuarea colaborării cu Asociaţia 
Civică Tempora)

Coborând, metaforic vorbind, de pe 
Someşul Mic, Doamna Maria Someşan poposeşte 
azi în urbea de pe Someşul „adevărat”, împlinit, 
aşa cum în urmă cu 100 de ani s-a desăvârşit şi 
România Mare, prin intrarea ţinuturilor sătmărene 
în graniţele sale fireşti. Vine în faţa publicului 
sătmărean pentru a ne prezenta o carte dedicată 
unităţii poporului român, unitate în cuget şi simţiri, 
cum ar zice poetul.  

Născută în frumosul oraș de pe Someș, 
Cluj-Napoca, „capitala Ardealului”, cum este 
considerată de către multă lume această citadelă a 
învăţământului transilvan şi românesc, spre care 
converg an de an tinerii dornici de a-şi clădi un 
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viitor prin ştiinţa de carte, dar şi cu rădăcini în 
ţinuturile năsăudene, doamna Someşan este 
absolventă a Facultății de Studii Economice din 
Cluj-Napoca, membră a Ligii Scriitorilor din 
România, precum și a cenaclurilor literare: „Radu 
Stanca” și „Artur Silvestru”.

A activat în structurile informative ale 
României, trecând în rezervă în anul 2001, după 
care, printre altele, s-a dedicat scrisului, încercând 
să transmită contemporanilor şi generaţiilor 
viitoare câte ceva din experienţa de viaţă a 
domniei sale. Aşa s-au născut cele 4 volume 
semnate de dânsa, toate văzând lumina tiparului la 
prestigioasa editură ALTIP din Alba Iulia şi 
lansate la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 
Pentru cine nu ştie, în acel imobil a avut loc 
celebrul proces al memorandiştilor din 1894, în 
sala denumită „Reduta”, pe care am vizitat-o şi noi 
de curând, fiind cuprinşi de emoţie la gândul că 
acolo marele Vasile Lucaciu, Ion Raţiu şi toţi 
ceilalţi au afirmat răspicat doleanţele întregului 
popor român din Transilvania. 

Aşadar, cartea de debut, în 2016: Se poate 
și mai târziu: până la capăt, cu o recenzie scrisă 
de președintele Ligii Scriitorilor din România, 
Alexandru Florin Țene. 

Apoi, în 2017, Amintiri din viitor. Curajul 
de a gândi altfel, cu o prefaţă semnată de Gl. bg. 
(r) Ioan Micheu, în care autoarea îşi prezintă 
propria experiență de femeie ofițer în Serviciile de 
Informații de dinainte de 1989. 

Anul 2018 a fost mai prolific, apărându-i 

două volume: Dreptunghiul iubirii. Adevăr sau 
iluzie, cu o prefață semnată de Lt. col.(r) Luminița 
Pop, este o carte care vine în ajutorul părinților 
adoptatori și a copiilor adoptați, fiind apreciată de 
către cei ce lucrează în domeniul protecţiei 
copilului, cu recenzii şi prezentări în revistele 
Luceafărul, România Literară, Agora Literară și 
Vitralii.

În fine, a patra carte - România plai 
nemuritor. Unire și credință, pe care s-a ostenit să 
vină să ne-o prezinte nouă, sătmărenilor, este, 
după propri i le  af i rmaţ i i ,  un dar făcut 
Centenarului.

Cartea, prefațată de Gl. mr. (r) dr. Nelu 
Pop-Suceanul, a fost lansată chiar pe 1 Decembrie 
2018, în prezenţa a numeroase  personalități 
clujene, printre care și Înalt Preasfinția Sa Andrei 
Andreicuț, mitropolitul nostru, fiind bine primită 
şi beneficiind de cronici favorabile în revistele și 
ziarele locale. 

Volumul este o frumoasă poveste a Unirii 
celei Mari, dar nu orice poveste, nu un basm, ci o 
naraţiune bazată pe documente şi mărturii ale celor 
ce au trăit acele momente astrale ale neamului 
românesc, îmbrăcată într-un limbaj deosebit, prin 
catre străbate, în fiecare pasaj, sentimentul iubirii 
de neam şi mândria de a fi român. Mai mult, 
cuprinde o înşiruire de fapte şi personalităţi care 
şi-au pus amprenta definitiv asupra destinului 
românesc al Transilvaniei, de la primul întregitor 
de ţară, marele voievod Mihai, până la cei care, 
după 1918, au pus bazele integrării acestor ţinuturi 
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în rosturile României Mari.
Nu voi intra în amănunte, vă v-a spune, 

probabil, mai multe autoarea, însă cel mai bine ar fi 
ca fiecare să urmărească personal firul poveştii 
prin simplul fapt al citirii cărţii. În special, o 
recomand tinerei generaţii, chiar copiilor, fiind un 
bun „leac” de implantare în sufletele şi inimile 
tinere a ideii de patrie, patriotism, dragoste de 
neam şi ţară...

Voi remarca doar câteva aspecte legate de 
anumite personalităţi despre care face vorbire 
doamna Someşan, care au legătură cu Sătmarul.

Astfel, la pagina 40, este amintit un articol 
al profesorului Eugen Seleş despre Horaţiu C. 
Deac. Ei bine, dr. Eugen Seleş a fost directorul 
Liceului de Stat Mihail Eminescu din Satu Mare, 
primul din România ce poartă numele poetului 
Naţional, din 1920, până în 1940, practic în toată 
perioada interbelică, până la Dictatul de la Viena, 
în urma căruia a fost nevoit să plece în refugiu.

Apoi, la pagina 70 este menţionat Iuliu 
Coroianu, cel care a redactat efectiv Memornadul 
din 1892. Acesta este născut la Craidorolţ, azi 
comună în judeţul nostru, unde are şi un bust.

La pagina 104 se face vorbire despre 
Pelaghia Roşu, moaţa aprigă din Mărişel care a 
luptat cu trupele maghiare în revoluţia transilvană 
din 1848-1849, zădărnicind ofensiva acestora spre 
inima Munţilor Apuseni. Aceasta are un bust, la fel 
ca şi Avram Iancu, în satul Marna  Nouă, localitate 
înfiinţată după primul război mondial prin 
strămutarea în Câmpia Careiului a mai multor 
famil i i  de moţi  din Mărişel .  Prin gri ja 
venerabilului şi regretatului colonel Mihai Mareş, 
fiu al acestui sat, Marna Nouă are şi o lucrare 
monografică în care lupta Pelaghiei Roşu este 
prezentată pe larg.

Închei, reiterând invitaţia de a lectura 
această frumoasă carte scrisă de Doamna Maria 
Someșan, căreia, recent, i s-a decernat Diploma de 
Onoare „Întrunirea Cenaclurilor Literare 
Transilvane”...
 ... Trecem acum la o altă carte, Emil 
Rebreanu, eroul de la Ghimeş‐Făget ,  a 
regretatului profesor Ioan Lăpuşneanu, adusă la 
Satu Mare de pe celălat Someş, Someşul Mare, cu 
obărşii în Carpaţii Orientali, de către părintele 
Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Judeţene 
„George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud,.
  Autorul s-a născut la 29 septembrie 1937, 
în Bucureşti, şi a absolvit Facultatea de Filologie a 
Universităţii Babeş‐Bolyai din Cluj‐Napoca 
(1963), lucrând ca profesor de limba şi literatura 
română la mai multe instituţii de învăţământ din 

judeţul Bistriţa‐Năsăud până în 2005, dar 
activând, cu multă rodnicie, şi ca publicist şi 
cercetător al culturii şi spiritualităţii româneşti din 
Ţara Năsăudului. A fost preşedinte al Filialei 
Năsăud a Societăţii de Ştiinţe Filologice, metodist 
a l  I n s p e c t o r a t u l u i  Ş c o l a r  J u d e ţ e a n 
Bistriţa‐Năsăud, preşedinte al Filialei Casei 
Corpului Didactic, preşedinte al Secţiunii literare 
din cadrul Despărţământului Năsăud al ASTREI 
şi membru în Comitetul Central al acestei 
asociaţii.

A debutat editorial în 1988, în volumul 
colectiv Micromonografie. Liceul „George 
Coşbuc” 125 (1863‐1988) şi este coautor al 
volumelor: Cetăţeni de Onoare ai Oraşului 
Năsăud (2009); Monografia oraşului Năsăud 
(vol. II şi III, 2009); Dicţionarul culturii şi 
civilizaţiei populare din Ţara Năsăudului (2009), 
Năsăudul sub teroarea timpului (2011). A îngrijit, 
în colaborare, volumul Octavian Ruleanu, Himere 
din Ţara cu dor, iar postum i‐a apărut volumul 
Şcoala năsăudeană (2014). A publicat numeroase 
articole în reviste, ziare şi culegeri. A trecut la cele 
veşnice la 20 mai 2012, la Năsăud. 

Însă, cartea de suflet este Emil Rebreanu, 
eroul de la Ghimeş‐Făget, publicată în 2011, 
autorul dedicându-şi o bună parte din activitate 
cercetării şi documentării vieţii şi activităţii 
familiei Rebreanu, fiind atras în special de destinul 
tragic al lui Emil, fratele mult mai celebrului 
Liviu, după mulţi cel mai mare romancier al 
literaturii române.

În cadrul Proiectului editorial dedicat 
Centenarului Marii Uniri, derulat de Biblioteca 
Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa‐Năsăud, sub 
directa îngrijire a managerului Ioan Pintea, a 
apărut cea de a doua ediţie a volumului, cu un 
studiu introductiv al conf. univ. dr. Ion Cârja de la 
Facultatea de istorie din Cluj-Napoca.

În principal, volumul cuprinde scrisori din 
corespondeţa lui Emil cu fratele Liviu, cu mama 
lor, dar şi cu iubita, din care rezultă cu prisosinţă 
zbaterile sale, atât cu greutăţile vieţii, cât mai ales 
cu situaţia aproape fără ieşire în care s-a aflat pe 
front după intrarea României în război. Iată un 
exemplu: Rănile mi s-or mai vindecat, dar ce-s 
acestea pe lângă cele sufleteşti de-acum? Şi nu mă 
voi afla bine şi nu voi fi liniştit până durează acest 
război şi cât mă va mustra conştiinţa că poate 
chiar eu voi omorî pe… Liviu… (9 septembrie 
1916)

De asemenea, sunt mărturii ale celor ce au 
fost de faţă la procesul sumar prin care a fost 
condamnat la moarte şi executat la Ghimeş-Făget 
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pentru tentativa de trecere în armata fraţilor săi din 
Armata română.

Volumul de faţă prezintă şi o cronologie a 
vieţii şi corespondenţei eroului, dar şi prezentarea 
portretelor câtorva membri ai familiei Rebreanu, 
care s-au remarcat în viaţa culturală, dar şi politică 
a românilor năsăudeni, începând chiar cu părinţii, 
rezultând că aptitudinile literare şi artistice nu au 
fost doar apanajul lui Liviu, cel care a reuşit să-şi 
impună talentul, ci şi al altor fraţi de-ai săi, inclusiv 
Emil afirmându-se ca un viitor poet de valoare. Din 
păcate, destinul i-a fost cu totul altul, devenind din 
posibil autor un cert erou al unui volum deosebit, 
şi, mai ales, al neamului românesc.
  Iată ce afirmă prefaţatorul Ion Cârja, 
cunoscut cititorilor revistei Eroii Neamului, prin 
mai multe articole publicate, inclusiv dedicate 
temei „bunul împărat”: Destinul lui Emil Rebreanu 
şi sfârşitul său tragic sunt inteligibile într-o 
perspectivă istorică mai amplă şi dacă ţinem 
seama de  une le  repere  ş i  condi ţ ionăr i 
suplimentare. Astfel, tentativa unui ofiţer de 
naţionalitate română din armata austro-ungară de 
a abandona „steagurile” sub care fusese chemat 
pentru a trece „la inamic”, de acelaşi neam în 
cazul de faţă, reprezintă un caz elocvent de 
redimensionare radicală a loialităţilor, mai exact 
avem de-a face cu prabuşirea loialităţii româneşti 
pentru „bunul împărat” şi pentru statul austro-
ungar şi replierea fermă a românilor pe direcţia 
valorilor şi a referinţelor care susţineau propria 
identitate naţională. 
  Dar, mai multe despre carte, poate şi depre 
autor, îl invităm să ne spună domnul Ioan Pintea, 
nu înainte, însă, de a-i creiona şi Domniei sale 
câteva repere biografice şi bibliografice, foarte pe 
scurt, deoarece activitatea literară şi publicistică 
este foarte vastă, etalarea ei cât de cât completă 
necesitând mult timp şi nu cred că este cazul aici şi 
acum.

S-a născut în 26 octombrie 1961, la Runcu-
Salvei, absolvent al Facultății de Teologie 
Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeș – Bolyai 
Cluj-Napoca, fiind preot paroh la Biserica „Sfinții 
Trei Ierarhi” Bistrița. De mai mulţi ani şi mandate 
deţine funcţia de manager la Biblioteca Județeană 
„George Coșbuc” Bistrița-Năsăud şi de redactor-
șef al publicaţiei „Mișcarea literară”. Este membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. 

A debutat în 1972, la 11 ani, în revista Limba și 
literatura română – seria pentru elevi, iar editorial 
în Antologia Alpha '85, Editura Dacia, 1985, Cluj-
Napoca. A publicat volumele de poezie:

- Frigul și frica, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1992;
- Mormântul gol, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1999;
- Grădina lui Ion, Editura Aletheia, Bistrița, 

2000;
- Casa Teslarului, Editura Cartea Românească, 

2009 (inspirat de acest volum, regizorul Radu 
Găină a realizat un documentar cu acelaşi titlu 
difuzat pe canalele televiziunii naţionale);

- 50. Poeme alese, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 
2011;

- melci aborigeni/escargots aborigenes, Editura 
Charmides, 2013.

De-a lungul timpului a avut contribuţii 
în/despre (selectiv):

Imnografie creștină, 2 materiale; Convorbiri, 
eseuri, jurnale, 7 (inclusiv cu părintele Stăniloae şi 
Nicolae Steinhardt); Ediții îngrijite, 16 (7 ale lui 
Nicolae Steinhardt); Volume colective de literatură 
și teologie, 14; Traduceri, 4. A obţinut 11 premii 
literare (selectiv), printre care şi unul al revistei 
Poesis din Satu Mare. Despre cărţile sale s-a scris 
elogios în mai multe volume şi reviste de 
specialitate, autori fiind personalităţi importante 
ale literaturii, culturii şi spiritualităţii româneşti. A 
fost inclus în mai multe dicţionare şi antologii 
literare şi a colaborat la circa 30 de reviste de 
cultură din ţară şi străinătate. S-a remarcat şi în 
Gazetărie, contribuind la fondarea, editarea şi 
reeditarea, încă din anii studenţiei, a unor 
publicaţii literare şi teologice, în unele având 
rezervate rubrici permanente.

Pe scurt, o personalitate deosebită a culturii şi 
spiritualităţii româneşti, nu doar a Bistriţei şi 
Năsăudului, ci şi a Transilvaniei şi a întregii 
Românii. Ne bucură nespuns prezenţa Domniei 
sale în mijlocul nostru, şi-i mulţumim pentru 
aceasta, fiind nerăbdători să-i ascultăm expunerea. 
Părinte, vă rog!...

... Mulţumim celor doi invitaţi speiali pentru 
prestaţiile deosebite şi-i mai aşteptăm la Satu 
Mare.

De asemenea, mulţumim Instituţiei Prefectului 
Judeţului Satu Mare pentru că a inclus în 
programul zilei acest eveniment cultural, 
Bibliotecii Judeţene Satu Mare, personal 
doamnelor Lacrima Teocan Istrăuan şi Paula 
Horotan, manager, respectiv director, pentru 
sprijinul acordat şi mai ales pentru că au fost de 
acord să derulăm prezentarea cărţilor în altă 
locaţie, precum şi comenzii Garnizoanei Militare 
Satu Mare pentru că ne-a găzduit în acest frumos 
lăcaş.”
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Scrisori	inedite	
aparținând	lui	dr.	Alexandru	Vaida	Voevod	(II)

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	   ontinuăm prezentarea unor scrisori 

inedite din corespondența unuia din făuritorii 
României Mari, doctor Alexandru Vaida Voevod, 
din care rezultă aspecte interesante despre viața 
sa particulară, dar și cu referire la diverse 
evenimente contemporane lui. De această dată, 
publicăm o scrisoare a sa către fiul Alexandru, 
proaspăt absolvent al Facultății de Medicină din 
Cluj-Napoca.

 „Iubite Alexandre!
 De mult nu ți-am scris atât de vesel. 
Primind scrisoarea ta din 17 l<una> c<urentă>, 
de prea simpaticul tău coleg mai tânăr adusă, am 
luat din nou, în prezența lui, împreună cu 
Reghina, dosarele la purecat. Zadarnic. 
Sufletește eram înălțat, prin cele ce dânsul îmi 
comunicase:  so l idar i ta tea  splendidă  a 
studențimei, căreia i s-au alăturat și evreii și, 
atitudinea lor demnă.
 S-a confirmat, ceea ce susțineam eu de 
atâtea ori față de scheptici, când afirmam că 
generația mea ar fi fost ultima, care a produs 
bărbați de acțiune. Eată o generație care ne-a 
întrecut!

1 Plecând, apoi, cu Cioran , am mers la 
obligatorul rendez-vous cu Caius, de unde m-am 
reîntors la 2-1/4. Înainte de a lua masa, însă, 
supărat că, nu îți găsisem actele, am luat cu 
Reghina, din nou, dosar după dosar și hârtie după 
hârtie, zadarnic, până ce îmi mai întinse, ea, un 
dosar, pe care îl scăpasem din vedere și ea și eu. Și 
eată că, numai decât ți-am găsit documentele 
dorite! Mă grăbesc să ți le trimit, prin 
amabilitatea unei viitoare soacre, ca și care 
doresc să-ți fie hărăzită și ție pe viitor, a 
D<oam>nei Colonel Chiriță. Aflând, de la 
Cioran că D<omnia> sa pleacă mâine dimineață 
la Cluj, am rugat-o prin telefon și, D<omnia> sa, 
a fost atât de gentilă, să primească predarea 
acestei scrisori.

2 Mult noroc în noua carieră!  Când vei fi 

primit numirea, încunoștiințează-mă, ca să-i 
mulțumesc și eu profesorului. Care e numele lui 
de botez? Felicită-i, din partea mea pe Ucu 
Aleman, Gherman și Marius, de a căror numire 
m-am bucurat. Ieri mi-au telefonat Ileana și Nicu. 
Sunt cu toții bine și foarte ocupați, cu examenele 
copiilor. Ileana a făcut deja din 9 studii și nu mai 
are decât din 6, să mai depună examenul. Ce 
generație savantă va urma după a ta! Ucu va fi 
premiant. Nelu, din cauza bolilor, va face 
examenele în 2 rate. Mama Lenica a fost 
suferindă, în timpul ultim. Mulțumesc pentru 
scrisoarea lui Mircea. De la Aurel nu am știri.

 

C
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 M-a vizitat și maiorul Coman, care te 
apreciază cu căldură. 
 Cu tot comunicatul, autocenzurat, al lui 
Șerban, scriindu-mi tu că, eventual, vei veni cu 
Eugen, îmi făceam iluzia că, excursia va fi en 

3 4deux.  Va să zică tot: fluctuat, nec coagulat?
Te sărut și te îmbrățișez cu drag.
      
Iubitorul tău tată
N.B. Albina te-a avisat? Interesează-te la filială. 
Expedierea am dispus numai de cât să se facă. 
Complimente din partea mea familiilor Cosma, 
Șerban etc.etc. și tante Alma, Dora, Miluș etc”.
 
 Cea mai importantă informație din 
această scrisoare este fără îndoială cea privitoare 
la greva generală a studențimii românești din 
Cluj-Napoca, acțiune desfășurată în perioada 28 
mai 1946-19 iunie 1946. Ce s-a întâmplat de fapt? 
În noaptea de 28 mai 1946, zeci de studenți 
unguri, cărora li s-au alăturat și muncitori de la 
fabricile din oraș (personalul era covârșitor 
maghiar), au intrat în căminul „Avram Iancu”, 
înarmați cu răngi și chiar cu arme, și au devastat 
tot parterul căminului (bucătărie, săli de mese, 
biblioteca și chiar și W.C.urile. Menționez că, în 
anul 1973, am fost cazat timp de un an la acest 
cămin și încă pe pereții exteriori se vedeau urmele 
de gloanțe trase de unguri în acea noapte de 28 
mai conform relatării academicianului Camil 
Mureșan). Bineînțeles că autoritățile comuniste 
ale orașului (în marea lor majoritate de origine 
maghiară) nu au luat nici un fel de măsură pentru a 
căuta și a pedepsi pe vinovați. În schimb, au 
arestat 14 studenți români! 

Trebuie menționat că, în acea perioadă, 
marea majoritate a membrilor partidului 
comunist erau de origine maghiară, puținii 
membri români comuniști neavând nici o 
influență, foarte mulți dintre ei părăsind partidul 
în primii ani ai comunismului, după cum foarte 
bine avem documentat asemenea cazuri în județul 
Satu Mare.
 Atitudinea autorităților a scos studenții în 
stradă cu miile. În 31 mai 1946 au fost arestați de 
pe stradă încă 7 studenți. Acest fapt a dus la 
declararea, în 1 iunie 1946, a grevei generale de 
protest a studenților. Acest fapt extraordinar nu a 
sensibilizat autoritățile care se pregăteau să 
scoată pe studenți din cămine și să le taie accesul 
la sălile de mese, precum și să exmatriculeze pe 
conducători. Pentru a protesta, studenții români 
au părăsit în masă cursurile și chiar orașul, 
îndreptându-se spre casele lor.
 În sfârșit, în 19 iunie 1946, în fața 
atitudinii intransigente a studențimii, autoritățile 
au cedat, eliberând pe cei arestați şi reparând 
căminul „Avram Iancu”. Atmosfera s-a destins, 
iar studenții s-au reîntors la cursuri, străzile 

5Clujului umplându-se iarăși de viață.  
 Mai notăm că această grevă a studenților 
clujeni a prilejuit acea luare de cuvânt fermă a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul comunist al 
justiției, care într-o cuvântare în fața studenților a 
condamnat categoric șovinismul maghiar, 
afirmând categoric că Transilvania va aparține 
statului romîn, deși tratativele de pace se vor 
încheia doar în anul următor, iar maghiarii 
proclamau pe la toate răspântiile că Transilvania 

6le va aparține!

1. Aurel Cioran (14 mai 1914-27 noiembrie 1997), fratele mai puțin cunoscut al lui Emil Cioran, celebrul 
gânditor francez de origine română. Absolvent al Facultății de Drept din București. Membru al mișcării 
legionare. A fost condamnat în anul 1948 de Tribunalul Militar din Sibiu la 7 ani de închisoare pe care i-a 
executat  la  Sibiu ș i  Aiud.  Revine în Sibiu după el iberarea sa din data de 1955. 
http.//www.martrisitorii.ro/2016 doi-frati-legionari

2. Fiul său Alexandru a fost numit asistent universitar la Facultatea de medicină.

3.  În doi (în limba franceză în original).

4. Oscilează dar nu se coagulează (hotărăște). Aici este cu sensul că fiul său nu era hotărât și oscila (în 
limba latină în original).

5. https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/

6. https://ro.wikipedia.org/

Note
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Sătmăreni	în	temnițele	comuniste	(II)

Dr.	Viorel	CÂMPEAN

     ontinuăm, în cele ce urmează, publicarea 
listei cu sătmărenii care au avut de pătimit, fiind 
întemnițați în timpul regimurilor instalate după 
sovietizarea României, până în 1989. Fotografia 
care însoțește textul este realizată de către Ioan 
Dan, prin anul 1996, în fața monumentului 
dedicat foștilor deținuți politici din județul Satu 
Mare, situat în parcul din fața Policlinii C.F.R. 
din Satu Mare.

172. EGELI, Iosif. Tehnician. Născut la 16 
iunie 1929. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 28.11.1952. 

173. ELEKES, Iuliu. Agricultor. Născut la 
23 septembrie1919. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 1.08.1951.

174. EMBER, Nicolae. Preot greco-catolic. 
Născut la 1 decembrie 1912. Din Satu Mare. A 
fost arestat la 19 august 1952. A trecut prin 
Penitenciarele Oradea, Jilava, Piteşti şi Gherla.

175. ERDEI, Alexandru. Funcţionar. Născut 
la 2 august 1915. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 13.08.1962.

176. ERDEI, Ana. Originară din Viile Satu 
Mare. Arestată în 1952 şi torturată la Securitatea 
din Satu Mare.

177. ERDEI, Dumitru. Născut în 1888 la 
Viile Satu Mare. Arestat. Condamnat în 1951 la 3 
ani muncă silnică. A trecut prin lagărele din 
Insula Mare a Brăilei. 

178. ERDEI, Iuliu. Fiul lui Erdei Dumitru. 
Din Tătăreşti. Arestat. Condamnat la 9 ani muncă 
silnică (sentinţa 667/1952). A trecut prin lagărele 
de la Poarta Albă şi „5 Culme”. În 1953 a fost 
revizuit procesul şi a fost eliberat.

179. ERDELYI, Mihai. Muncitor. Născut la 
23 octombrie 1918. A executat 1 an de închisoare. 
I s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
16.01.1963.

180. ERDEY (ERDEI), Ludovic. Măcelar. 
Născut la 10 decembrie 1885 în Satu Mare. 
Arestat şi condamnat în 1951 pentru tentativă de 
trecere frauduloasă a frontierei. Decedat la 16 
martie 1955 în Penitenciarul Satu Mare.

181. FABIAN, Elemer. Tehnician. Născut la 
15 noiembrie 1942. A executat 1 an de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
26.02.1963.

182. FALCA, Victor. Muncitor. Născut la 11 
martie 1932. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 25.08.1953.

183. FANEA, Victor. Preot greco-catolic la 
Sâncrai. Născut la 15 noiembrie 1919 în Trip. A 
executat 6 ani de închisoare, deoarece s-a 
împotrivit desfiinţării Bisericii Române Unite. 
Mort la Periprava în 4 iunie 1960. După alte surse 
a murit în aprilie 1960 în lagărul Salcia şi aruncat 
într-o groapă comună, sau în aprilie 1960 la 
Salcia-Grindu. Altă sursă informează că a fost 
arestat în 1948, rearestat în 1957, decedând în 
lagărul de exterminare de la Salcia în 1961. A 
trecut probabil şi prin lagărul Stoieneşti. În urma 
lui au rămas 5 copii orfani.

184. FARKAS, Kálmán. Profesor. Născut la 
22 iunie 1912. A executat 2 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
15.09.1953.

185. FAZECAŞ, Viorel. Contabil. Născut la 
21 ianuarie 1932. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 30.06.1960. 

186. FARCAŞ, Flori. Agricultoare. Născută 
la 20 ianuarie 1905. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberată la 12.02.1960.

187. FĂRCAŞ, Ioan. Învăţător. Născut la 26 
septembrie 1931. A executat 8 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
1.08.1964.

188. FĂRCAŞ, Petre. Agricultor. Născut la 4 
ianuarie 1951. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 23.04.1976.

189. FEDAK, Ştefan. Tehnician. Născut la 22 
iunie 1952. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 18.07.1977. 

190. FEHER, Grigore. Agricultor. Acuzat de 
uneltire, ucis în 31.03.1963, la Satu Mare.

191. FEHER, Grigore. Agricultor. Născut la 
23 iulie 1902 în Turţ. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
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la 5.04.1963. Altă sursă precizează că ar fi murit 
în detenţie, în 1963.

192. FEHERVARI, Matei A. Născut la 24 
martie 1899. Din oraşul Satu Mare. Funcţionar la 
Poliţie. Arestat în 1952. A murit în timpul 
detenţiei la Penitenciarul Făgăraş, în 8 noiembrie 
1958.

193. FEKETE, Petru. Agricultor. Acuzat de 
uneltire, a fost ucis la Cuţa.

194. FERNEA, VASILE . Preot greco-
catolic. Născut în 3 februarie 1913 la Valea 
Vinului. Hirotonit în 14 septembrie 1943. A fost 
arestat în 1947 din motive religioase şi a executat 
6 luni de închisoare „pentru deţinere de publicaţii 
interzise”. După ieşirea din închisoare a avut 
domiciliu obligatoriu vreme de un an la Racoş, 
lângă Braşov. A lucrat după aceea în calitate de 
contabil, profesor, apoi instructor cultural la 
Liceul pentru Nevăzători şi la Şcoala Specială 
Ajutătoare din Cluj. După 1989, a fost director al 
Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu-
Klein” din Cluj. A repausat în 9 octombrie 2005. 

195. FILIMON, Ioan. Agricultor. Născut la 
19 ianuarie 1929. A executat 4 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 12.10.1955. 

196. FILIP, Mihai A. Născut la 19 septembrie 
1904 în Sanislău. Măcelar. Arestat în ianuarie 
1953. A murit în lagărul „5 Culme” din cauza 
condiţiilor de exterminare, la 18 ianuarie 1953. 

197. FINTA, Traian. Agricultor. Născut la 25 
ianuarie 1913. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 21.08.1953. 

198. FISCHER, Ludovic. Contabil. Născut 
la 6 octombrie 1922. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 1.02.1963. 

199. FLOREA, Gheorghe. Comerciant. 
Născut la 28 martie 1932. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 8.09.1953.

200. FODOR, Nicolae. Funcţionar. Născut la 
30 mai 1940. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 23.06.1964. 

201. FULEP, Vasile. Agricultor. Născut la 7 
august 1934. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 30.10.1962.

202. GARDA, Iosif. Muncitor. Născut la 26 
septembrie 1923. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
22.02.1955.

203. GAVADINĂ, Romaniţa. Născutăla 14 

februarie 1932 la Săcăşeni.  Domicil iu 
obligatoriu în Bărăgan, de la 18 iunie 1951. 

204. GAVADINĂ, Traian. Născut la 28 
ianuarie 1908 în Săcăşeni. Domiciliu obligatoriu 
în Bărăgan, de la 18 iunie 1951.

205. GAVRILĂ, Vasile. Preot greco-catolic 
originar din Satu Mare. Deţinut între 1949 şi 
1952. A trecut prin mai multe închisori din 
Transilvania şi pe la Canal.

206. GAVRIŞ, Vasile. Preot greco-catolic. 
Născut la 14 februarie 1915. Din Homorod. A 
executat 2 ani de închisoare, pentru convingerile 
sale religioase, la care nu a renunţat nici în 
temniţă. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
30.09.1952.

207. GENG, András. Agricultor. Născut la 30 
noiembrie 1923. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 7.03.1960. 

208. GENG, Gheorghe. Agricultor. Născut la 
23 aprilie 1922. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 27.03.1970. 

209. GERGEJ, Győző. Agricultor. Născut la 
29 martie 1915. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
9.01.1954.

210. GHINDICI, Petre. Agricultor. Născut 
la 13 iunie 1937. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
24.06.1964. 

211. GHITTA, Valer Emil. Preot greco-
catolic. Născut la 7 septembrie 1901. A 
funcţionat în parohia Cărăşeu. Arestat în 14 
februarie 1952. A executat 3 ani de închisoare, 
efectuate probabil în lagărele Galeş şi Peninsula. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 7.07.1954. 
A avut apoi domiciliu obligatoriu. A decedat în 
anul 1972.

212. GHIURCO, Izidor. Preot greco-catolic. 
Născut în 1904 la Domnin (jud. Sălaj). A slujit la 
Giurtelecu Hododului, Bicău. Arestat în 12 
august 1956, după săvârşirea unei liturghii în faţa 
bisericii piariştilor din Cluj-Napoca. A decedat, 
probabil, în temniţă. 

213. GLODEAN, Nicolae. Învăţător. Născut 
la 5 noiembrie 1922. A executat 9 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 11.07.1954.

214. GOIA, Vasile. Militar. Născut la 24 
ianuarie 1920. Condamnat la Muncă silnică pe 
viaţă. I s-a confiscat toată averea. A executat 7 ani 
de închisoare. Eliberat la 30.07.1964. 
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215. GOSTE, Demeter. Agricultor. Născut la 
3 martie 1908. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 13.04.1960. 

216. GOVOR, Victor. Ofiţer. Născut la 21 
aprilie 1910. A executat 8 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 16.04.1956. 

217. GRAD, Nicolae. Agricultor. Născut la 10 
noiembrie 1929. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 13.12.1961.

218. GRITTI, Ion. Învăţător. Arestat de 
Securitatea Satu Mare, în toamna lui 1948.

219. GROŞAN, Ioan. Învăţător. Născut la 27 
iunie 1912 în Pomi. Arestat în octombrie 1946, 
condamnat la 3 ani închisoare pentru complot 
pentru distrugerea unităţii statului, răzvrătire şi 
insurecţie armată. A trecut prin închisorile de la 
Ministerul de Interne, Văcăreşti şi Aiud. Eliberat 
în 1949.

220. GROŞAN, Traian. Învăţător. Născut la 
14 ianuarie 1924 în Pomi. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 10.10.1951.

221. GROZA, Ion Pompiliu. Student la 
Facultatea de Medicină Veterinară. Membru 
P.N.Ţ. Arestat la 15 aug. 1952.

222. GYULAI, Alexandru. Agricultor. Ucis 
la Odoreu în 01.08.1949, de către securiştii Weisz 
şi Kun, pentru împotrivirea la colectivizare. 

223. HAIAS, Ioan. Judecător. Născut la 5 
iulie 1901. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 30.12.1950. 

224. HAIDU, Eugen. Funcţionar. Născut la 7 
februarie 1922. A executat 6 ani de închisoare. I s-
a confiscat averea mobilă. Eliberat la 26.06.1964. 

225. HARASZTAI, Gábor Béla B. Născut la 
22 martie 1905 în Satu Mare. Moşier. Arestat în 
1949. A avut domiciliu obligatoriu. A murit în 
timpul executării pedepsei.

226. HENTEŞ, Nicolae. Elev. Născut la 
Lechinţa. Arestat de Securitatea Târgu Mureş, în 
1949. Condamnat de Tribunalul Militar Cluj. O 
parte din detenţie a executat-o în Penitenciarul 
Gherla. A acceptat „reeducarea” şi s-a alăturat 
echipei conduse de Ţurcanu (a fost printre cei 
care l-au torturat pe Constantin Teja).

227. HIDOS, Eugen. Din Satu Mare. Se afla 
în 1972 la închisoarea din Aiud.

228. HOLBAN, Constantin. Elev. Arestat pe 
1 aprilie 1958 la Satu Mare de căpitanul Ţicală 
Ion şi locotenentul major Ionescu Constantin şi 
Nemeş Vasile, pentru că a redactat manifeste 

anticomuniste împreună cu Crişan Tiberiu-
Andrei, pe care le-au răspândit la Baia Mare. 
Chinuit la Securitate, a cunoscut şi teroarea 
demenţială a lui Petre Goiciu de la Gherla, ca şi 
pe cele din bălţile Dunării, în special pe cea a 
maiorului Gaftea şi ale subofiţerilor Grecu şi 
Agafiţa, de la Stoieneşti. 

229. HOSSU, Ioan. Agricultor din Pişcolt. 
Născut la 25 mai 1925. A executat 4 ani de 
închisoare pentru convingerile religioase. 
Condamnat în 1959, în acelaşi lot cu preotul 
greco-catolic Coriolan Tămâianu. A executat 
detenţia la Penitenciarele Oradea şi Cluj. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 26.01.1963.

230. HOSSU, Vasile. Preot greco-catolic. 
Născut 17 mai 1919 la Carei. Arestat în 1952. 
Motivul: „lupta pentru Biserica greco-catolică”, 
adică refuzul de a trece la ortodoxie. Condamnat 
pe 6 iulie 1953 de Tribunalul Militar Oradea la 10 
ani de închisoare. Eliberat după 2 ani. A executat 
pedeapsa la Oradea. A fost consacrat episcop de 
Oradea în clandestinitate, iar în 3 martie 1990 a 
fost numit oficial de către Papa Ioan Paul al II-
lea. A decedat la 8 iunie 1997.

231. HOTĂRAN, Ion. Născutla 5 februarie 
1935 la Foieni. Domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 
din 18 iunie 1951.

232. HOTINCEANU, Nicolae. Avocat. 
Născut la 7 septembrie 1918. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
7.08.1954.

233. HROHOR, Vasile. Muncitor. Născut la 
18 mai 1929. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 13.01.1966.

234. IANCU, Gheorghe. Contabil. Născut la 
6 iunie 1922. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 16.04.1954. 

235. IANOŞ. Medic din Satu Mare. În 1952 se 
afla condamnat la Poarta Albă.

236. IANIGA, Ioan. Tehnolog. Născut la 24 
septembrie 1925. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
24.04.1954. 

237. ILIEŞ, Ioan. Funcţionar. Născut la 25 
iulie 1905. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 24.08.1952.

238. ILOSVAI, Paraschiva. Contabilă. 
Născută la 1 iunie 1935. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. 
Eliberată 14.01.1963. 

239. ILUŢ, Ioan. Funcţionar. Născut la 6 
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decembrie 1926. A executat 10 ani de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
5.09.1963.

240. IOAN, Coriolan. Agricultor. Născut la 
23 august 1929. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberat la 
23.07.1964.

241. IOAN, Teofil. Agricultor. Născut la 26 
iulie 1930. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 7.10.1960.

242. IONAŞCU, Marius. Învăţător, originar 
din zona Oaşului. Arestat. Condamnat la 
închisoare.

243. IRINAH. Călugăr greco-catolic. Din 
Bixad. Arestat în 1949. 

244. ISMANĂ, Ioan. Student. Arestat cu 
lotul Frăţiei de Cruce din Carei. Condamnat la 15 
ani închisoare, a fost omorât în reeducarea de la 
Gherla-Piteşti.

245. IUHASZ, Ion. Student din Pir, născut în 
1933. Arestat în iulie 1953. Condamnat la moarte 
în 12 octombrie 1953, a fost executat în 31 
octombrie 1953 la Jilava pentru sprijinul acordat 
paraşutiştilor lansaţi în primăvara lui 1953. Altă 
sursă precizează că ar fi fost acuzat şi de 
„organizaţie subversivă”. Decesul a fost 
înregistrat cu nr. 38/23 decembrie 1953. 

246. IVA, Gheorghe. Tehnician. Născut la 6 
februarie 1924. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-au confiscat toate bunurile. Eliberat la 
4.05.1957.

247. IVA, Ioan. Tehnician. Născut la 10 
februarie 1923. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-au confiscat toate bunurile. Eliberat la 
22.08.1954.

248.  JAKAB, Albert. Învăţător. Născut la 7 
decembrie 1941. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
9.05.1977. 

249. JUDE, Vasile. Preot greco-catolic, 
născut la 1908 în Buciumi (jud. Maramureş). A 
slujit la Giurtelecu Hododului. Refuzând 
trecerea la ortodoxie, a fost arestat vreme de 1 an. 
A funcţionat apoi în parohia Odoreu. 

250. JUGA, Eugen. Tehnician. Născut la 25 
septembrie 1915. A executat 16 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
22.06.1964.

251. JUHAS, Emilia. Casnică. Născută la 11 
februarie 1938. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberată la 

24.10.1955.
252. JURCĂ, Gheorghe. Preot greco-

catolic, născut în 1889. A slujit la Batarci. Arestat 
în 15 august 1952, pe când slujea la Hărniceşti 
(jud. Maramureş). Dispărut fără urmă. 

253. JURJ, Lucreţia T .  Născută la 2 
octombrie 1928 în Scărişoara Nouă. Căsătorită 
cu pădurarul Mihai Jurj din comuna Ponor (jud. 
Alba), a cărui familie era în relaţii de prietenie cu 
fraţii Şuşman. A fost arestată în august 1950, în 
urma trădării. După eliberare a continuat să-i 
ajute pe partizani; bănuind că va fi iar arestată, în 
octombrie 1950 li s-a alăturat acestora. A reuşit o 
perioadă să se ascundă, dar în cele din urmă a fost 
capturată. Condamnată la Muncă silnică pe viaţă 
de către Tribunalul Militar Cluj în deplasare la 
Oradea, în februarie 1955. A trecut prin 
penitenciarele Oradea, Cluj, Mislea, Miercurea 
Ciuc, Văcăreşti, Jilava şi lagărele de muncă. 
Graţiată în 1964 cu Decretul 411. După 1990 a 
fost publicată cartea mărturie Suferinţa nu se dă 
la fraţi...”. Mărturia Lucreţiei Jurj despre 
rezistenţa anticomunistă din Apuseni (1948-
1958).

254. KALMAR, Emeric Em .  Lăcătuş 
mecanic. Născut la 13 ianuarie 1898 în Viile 
Iojibului. Arestat la 19 noiembrie 1951. Anchetat 
la Securitatea din Satu Mare. Condamnat la 
închisoare, pentru instigare publică. A murit în 
timpul detenţiei, la Penitenciarul Văcăreşti, în 18 
aprilie 1955.

255. KAPOSI, Ştefan. Tehnician din Satu 
Mare. Născut în 1897; (55 de ani, afirmă o altă 
sursă). Arestat în 27 martie 1946. Condamnat la 
15 ani de închisoare de Tribunalul Poporului 
Cluj. A decedat în 5 septembrie 1948 la 
închisoarea Aiud.

256. KARESU, Matei. Născut la 11 iulie 
1903, în Lakota (Ungaria). Stabilit în judeţul 
Satu Mare. Arestat în 1951. A murit în timpul 
detenţiei, în lagărul Poarta Albă, la 22 martie 
1953. 

257. KASZA, Mihai. Agricultor. Născut la 26 
iulie 1922. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 23.12.1954.

258. KATONA, Gustav. Muncitor. Născut la 
17 februarie 1915. A executat 1 an de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
6.10.1955.

259. KENCSAN, Iosif. Comerciant. Născut 
la 23 iunie1917. A executat 2 ani de închisoare. I 
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s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
28.05.1954. 

260. KESZLER, Tiberiu. Preot romano-
catolic din Satu Mare. A fost închis în temniţele 
comuniste.

261. KIRALY, Iuliu. Contabil. Născut la 29 
septembrie 1926. A executat 8 ani de închisoare. 
Mort la Gherla în data de 27.06.1960. 

262. KIRALYI, Iuliu L. Lăcătuş. Născut la 
14 martie 1920 în Negreşti-Oaş. Arestat la 11 
ianuarie 1957. A reuşit să evadeze din celulele 
Securităţii Satu Mare. Prins şi rearestat după 
puţin timp. Condamnat la închisoare. A murit în 
timpul detenţiei, la penitenciarul Gherla, în 2 
august 1958, datele adunate atestând o moarte 
comandată.

263. KIRALY, Maria I. Casnică. Născută la 
16 iunie 1927. A executat 8 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberată la 19.07.1964.

264. KISS, Bertalan. Preot. Născut la 2 
decembrie 1906. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat în 1952.

265. K I S S ,  E l i sabe ta .  Născu tă  l a  4 
septembrie 1900, în Sudurău. Arestată la 12 
decembrie 1958. Condamnată la închisoare, 
pentru propagandă împotriva regimului 
comunist. A murit în timpul detenţiei, la 
Penitenciarul Alba Iulia, în 1 iulie 1960.

266. KISS, Ioan. Meseriaş. Născut la 5 
februarie 1923. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
6.10.1955.

267. KOOS, Zoltán. Funcţionar. Născut la 17 
decembrie 1906. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 15.09.1953.

268. KOVACI, Ioan. Muncitor. Născut la 7 
august 1921. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 1.05.1960. 

269. KOVACS, Ludovic. Muncitor. Născut 
la 29 august 1932. A executat 5 ani de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
3.08.1964.

270. KOVACS, Ludovic. Muncitor. Născut 
la 25 mai 1904. A executat 5 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 22.06.1964. 

271. KOVACS, Sándor. Subinginer. Născut 
la 27 iulie 1907. A executat 4 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
18.04.1964. 

272. KRISTIAN, Iosif. Agricultor. Născut la 
5 iunie 1924. A executat 2 ani de închisoare. I s-

au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
23.09.1954. 

273. LAZĂR, Aurel. Preot greco-catolic la 
Vezendiu. Născut la 3 octombrie 1901. Arestat de 
două ori, în 1948 şi 1955, de fiecare dată pentru 
câte 5 ani. Culpă politică. Prima pedeapsă a 
executat-o la Gherla; o altă sursă afirmă că prima 
detenţie a efectuat-o la Penitenciarul Aiud şi 
Peninsula. A doua condamnare a suferit-o din 
cauză că nu şi-a denunţat propriul fiu urmărit de 
Securitate. Această detenţie, sau o parte din ea, a 
executat-o la Aiud.

274. LAZĂR, Ioan. Elev, fiul preotului Aurel 
Lazăr. Învinuit în lotul Frăţiilor de Cruce Carei, 
s-a sustras arestării şi executării pedepsei mai 
mulţi ani, ascuns fiind într-o groapă de către 
părinţi. A decedat în cele din urmă. 

275. LAZEA, Vasile. Ţăran din Scărişoara 
Nouă. Arestat la vârsta de 65 de ani pentru că a 
intrat în perimetrul colectivei unde a arat şi 
însămânţat o suprafaţă de 0,54 ha de pământ, 
teren care fusese iniţial al lui. Condamnat la 4 
luni închisoare de Tribunalul Poporului Săcuieni, 
prin sentinţa nr. 280/1960.

276. LAZEA, Vasile. Învăţător. Născut la 18 
octombrie 1945. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 27.02.1964. 

277. LEMENI POP, August. Agricultor. 
Născut la 14 iunie 1919. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 15.04.1964. 

278. LOHAN, Paul. Funcţionar. Născut la 8 
aprilie 1932. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 25.06.1962. 

279. LORINCZ, János. Preot calvin. Născut 
în 1922 la Doba. A funcţionat la Micfalău (jud. 
Covasna). Arestat în 1958. Motivul: uneltire 
împotriva ordinii sociale. Condamnat la 7 ani de 
închisoare. Locuri de detenţie: Gherla, 
Periprava. Eliberat în 1964. 

280. LOSONCZI, Eugen. Tehnician. Născut 
la 12 aprilie 1932. A executat 3 ani de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
3.02.1955.

281. LOVAS, Ludovic. Agricultor. Născut la 
9 noiembrie 1921. A executat 5 ani de închisoare. 
I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat la 
16.06.1964. 

282. LOVASS, Carol. Agricultor. Născut la 4 
aprilie 1904. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 15.02.1953. 
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283. LOZAM, A. Sándor. Muncitor. Născut 
la 8 octombrie 1918. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 21.02.1953. 

284. LUPAŞCU, Aurora. Născută la 10 
septembrie 1917 în Şandra.  Domicil iu 
obligatoriu în Bărăgan, de la 18 iunie 1951. 

285. LUPESCU, Mihai. Agricultor. Născut 
la 5 aprilie 1923. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 30.11.1948. 

286. LUŢAI, Iuliu. Elev. Arestat cu lotul 
Frăţiei de Cruce din Carei în mai 1948. 
Condamnat la 2 ani închisoare. 

287. LYAHOVITS, Andrei. Preot greco-
catolic din Livada. Altă sursă spune că era 
ortodox. Condamnat de Tribunalul Militar Cluj, 
în 1948, la 1 an de detenţie. Motivul: trecerea 
clandestină a frontierei în Ungaria. Reîncadrat în 
aceeaşi parohie. 

288. MADAC, Ioan. Agricultor. Născut la 10 
august 1939. Arestat în 1958. A executat 7 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 17.03.1966. 

289. MADACS, Ştefan. Agricultor. Născut la 
18 octombrie 1936. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 1.02.1963. 

290. MAGHIAR, Augustin. Vicar general 
greco-catolic. Născut la 23 ianuarie 1880, în 
Sanislău. Arestat în octombrie 1948. A fost 
condamnat la 7 ani de închisoare. A murit în 
celula-izolator nr. 36 din închisoarea Sighet, în 
data de 16.08.1951.

291. MAGHIARI, Ştefan. Medic. Născut la 
7 august 1931. A executat 5 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 15.07.1962.

292. MAIER, Gheorghe. Elev. Arestat la 
Carei, a trecut prin închisorile Oradea, Cluj şi 
Târgşor.

293. MAKER, Gheorghe. Agricultor. Născut 
la 14 septembrie 1929. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
03.09.1949. 

294. MALI, Géza. Muncitor. Născut la 13 
octombrie 1933. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberat la 
09.02.1963. 

295. MAN, Domnica. Casnică. Născută la 6 
ianuarie 1927. A executat 5 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberată la 
08.06.1964. 

296. MAN, Toader. Agricultor. Născut la 24 
februarie 1923. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
14.07.1960. 

297. MARCU, Gheorghe. Preot greco-
catolic din Satu Mare. A funcţionat la Satu Mare. 
A fost închis timp de 3 ani, trecând prin 
închisorile Gherla, Aiud şi Poarta Albă.

298. MARE, Augustin. Preot greco-catolic în 
clandestinitate. Născut la 8 mai 1928 în 
Vezendiu. Hirotonit de episcopul Ioan Dragomir. 
A funcţionat la Satu Mare. A executat 4 ani de 
închisoare, arestat fiind în 1959. A trecut prin 
Jilava, Aiud şi Gherla. Domiciliu obligatoriu la 
Giurgeni. I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat 
la 30.08.1963. Altă sursă precizează 1948, iar alta 
1949 ca an al arestării. A decedat în 22 iulie 2000.

299. MARE, Octavian. Medic la Spitalul 
CFR Satu Mare. Născut la 9 august 1922 în 
Potău. Frate cu Sabin Mare. A trecut prin 
închisorile Oradea şi Aiud. A fost apoi un apreciat 
medic pediatru în Oradea. A decedat în anul 
1976.

300. MARE, Sabin F. Ofiţer. Născut la 17 
august 1920 la Potău. Paraşutat în primăvara lui 
1953, împreună cu Rada Ilie şi Pop Gavrilă; a 
sprijinit grupul de partizani al lui Ion Gavrilă-
Ogoranu. A fost ucis în urma luptelor purtate cu 
trupele de Securitate. A fost găsit mort, în 
apropiere de Potău, cu o cruce la căpătâi făcută 
din snopi de grâu. A fost îngropat de Securitate. 
Există însă şi varianta împuşcării sale în 
apropiere de Văşad.

301. MARE, Aurelia-Sabina. Învăţătoare. S-
a născut în 1924 la Potău. Soră a ofiţerului 
paraşutat Sabin Mare, a fost condamnată în 1953 
la 10 ani muncă silnică. A trecut prin închisorile 
de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc. Căsătorită cu 
învăţătorul Ioan Cosma. A decedat în 2018.

302. MARE, Vasile. Protopop greco-catolic. 
Născut la 20 aprilie 1919. A fost paroh la 
Bucureşti, la biserica de pe str. Polonă. Arestat în 
20.06.1951; motivul: activitate cu caracter 
contrarevoluţionar; condamnat la 5 ani de 
închisoare corecţională, prin Sentinţa nr. 180 din 
15.03.1952, de către TM Bucureşti; locuri de 
detenţie: M.A.I., Jilava, Canal-Peninsula, 
Gherla, Mina Cavnic. Torturat şi bătut de către 
echipele de studenţi „reeducaţi”. Eliberat pe data 
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de 21.10.1955; amnistiat prin decretul 421/1955. 
Altă sursă precizează că a trecut timp de 14 ani 
prin închisorile şi lagărele de exterminare 
comuniste. 

303. MARIAN, Gheorghe. Preot greco-
catolic. Născut la 13 august 1903 în Sanislău. 
Paroh la Baia Mare, cart. „Hatvan”, secretar al 
Episcopiei de Baia Mare. Arestat în octombrie 
1948 pentru „instigaţie religioasă” şi reţinut 6 
luni, torturat la Securitatea din Oradea. În 1952, 
apoi în 1956 a fost rearestat. După eliberare a 
continuat să slujească în clandestinitate. 

304. MARIAN, Nicolae. Preot greco-catolic. 
Născut la 1 decembrie 1922. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 20.06.1954.

305. MARIAN, Vasile. Tatăl elevului Marian 
Vasile. Arestat şi el cu lotul Frăţiei de Cruce din 
Carei, a fost condamnat la 2 ani închisoare.

306. MARIAN, Vasile. Elev. A fost arestat cu 
lotul Frăţiei de Cruce din Carei în mai 1948. A 
trecut prin închisorile Oradea, Cluj. Trimis apoi 
la Canal, unde a fost brigadier. După eliberare a 
mai suferit o nouă condamnare de 5 ani.

307. MARINA, Gheorghe. Preot-călugăr 
greco-catolic. Stareţ al Mănăstirii Bixad. 
Deoarece s-a opus trecerii la ortodoxie, a fost 
arestat în vara anului1948, până în 1964. A trecut 
prin închisorile Gherla, Aiud şi Baia Sprie. 
Eliberat în 1964. Pentru a-şi putea câştiga 
existenţa, după eliberare, a fost nevoit să lucreze 
ca muncitor necalificat. 

308. MARINA, Ioan. Preot. Născut la 26 
ianuarie 1926. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
17.01.1951.

309. MARINCAŞ, Alexandru. Agricultor. 
Născut la 15 iunie 1928. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 14.09.1950.

310. MARINCAŞ, Alexandru. Elev. Arestat 
cu lotul Frăţiei de Cruce din Carei în mai 1948. 
Condamnat la 2 ani închisoare. 

311. MARINCAŞ, Ioan. Agricultor. Născut 
la 18 martie 1929. A executat 5 ani de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
24.06.1962. 

312. MARTON, Attila. Preot. Născut la 20 
august 1938. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 24.06.1964.

313. MATRAI, Alexandru. Economist. 

Născut la 23 ianuarie 1915. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 22.01.1953. 

314. MAXIM, Atanasie. Călugăr greco-
catolic. Născut în 1878. Stareţ la Mănăstirea 
Bixad. Arestat după asaltul Securităţii asupra 
mănăstirii din perioada 16-19 octombrie 1948. 
Era foarte bolnav şi se deplasa în cârje. Mort în 
detenţie.

315. MAZUREK, Andrei. Profesor. Născut 
la 11 octombrie 1924. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 09.01.1952. După eliberare a predat 
limba franceză la Liceul „Mihai Eminescu” din 
Satu Mare.

316. MĂDĂRAS, Gheorghe. Preot greco-
catolic. Născut la 23 august 1911 în Valea 
Vinului. A funcţionat la Terebeşti. Scos din casa 
parohială după 1 decembrie 1948; era tatăl a 6 
copii. Din toamna lui 1948 până la moarte a fost 
pus sub atenta supraveghere a Securităţii. 
Angajat în 1949 ca referent agricol la primăria 
din comună, dat afară în 1950. Angajat apoi ca 
muncitor curăţitor cale-linie la C.F.R. În 1952, 
angajat contabil la depoul de locomotive C.F.R. 
Satu Mare. A decedat în 9 septembrie 1980.

317. MEDVE, Francisc. Agricultor. Născut 
la 3 august 1922. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
18.10.1962. 

318. MEDVE, Iosif. Muncitor. Născut la 25 
august 1934. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 16.08.1968.

319. MERCA, Iosif (Traian). Elev. A fost 
arestat cu lotul Frăţiei de Cruce din Carei în mai 
1948. Condamnat la 5 ani închisoare. A trecut 
prin închisorile Oradea, Cluj şi Târgu Ocna. În 
timpul detenţiei la Târgu Ocna a şi decedat. 

320. MESAROŞ, Dănilă. Funcţionar. Născut 
la 3 iunie 1925. A executat 5 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 4.10.1962.

321. MICLĂUŞ, Ştefan Vasile. Preot-
călugăr greco-catolic la Bixad. Arestat după 
1956. A mers pe muntele Seculiţei la locul numit 
Pergunişte, unde era ascuns călugărul Gavril 
Sălăjan cu partizanii şi i-a ajutat. Condamnat în 
1957. A trecut pe la Securitatea din Oradea, 
Ministerul de Interne, Gherla. 

322. MICLE, Alexandru. Avocat din Satu 
Mare. Vicepreşedinte al organizaţiei P.N.Ţ.Satu 
Mare, candidat de deputat în 1946. Arestat în 

77



1947 la Aiud, pe timpul procesului Maniu-
Mihalache. Arestat din nou în 15 august 1947. 
Rearestat între anii 1952-1954, a trecut prin 
coloniile de la Canal: Galeş, Peninsula, Poarta 
Albă. Eliberat în mai 1954.

323. MICLEA, Ioan. Preot greco-catolic, 
filosof. Născut la Racova în 25 aprilie 1902. 
Profesor de religie la Blaj. Arestat în 7 noiembrie 
1948, în urma unei predici, împreună cu 4 
canonici din Blaj. Ţinuţi la Securitatea din Blaj, 
au fost duşi la închisoarea din Dumbrăveni 
(Sibiu), apoi la cea din Cluj. După eliberarea din 
1949 i s-a stabilit domiciliu forţat. În toamna 
aceluiaşi an s-a angajat ca muncitor salahor la un 
depozit de cereale, apoi ca descărcător de 
vagoane. Timp de 5 ani şi jumătate a lucrat acolo. 
A trecut la cele veşnice în 2 octombrie 1982.
324. MICLEA, Teodor. Preot greco-catolic. 

Născut la 4 aprilie 1917 în Racova. Arestat de 
Securitatea din Târgu Mureş, împreună cu soţia, 
în octombrie 1950, condamnat de Tribunalul 
Militar Cluj, după 6 luni de anchetă plină de 
torturi, într-un lot de 18 preoţi uniţi şi închis la 
Jilava, Poarta Albă, Gherla, Baia Sprie, mina de 
p lumb  Cavn ic ,  Pen insu la ,  Pe r ip rava , 
penitenciarul Cluj. Motivul: instigare publică cu 
caracter religios şi naţional, subminarea noii 
orânduiri socialiste. A fost eliberat în 1952.
325. MICU, Leontin. Preot greco-catolic. A 

fost arestat 16 august 1952. 
326. MIHALCA, George .  Agricultor. 

Născut la 31 ianuarie 1932. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 22.02.1952.
327. MÎNDRUŢ, Vasile. Agricultor. Născut 

la 23 decembrie 1926. A executat 6 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 1.08.1964. 
328. MODOC, Valeriu. Şeful poliţiei din 

Carei. Refugiat în oraşul Arad în 1940. Arestat în 
1948.
329. MOIGRĂDEAN, Gavril Grigore. 

Învăţător. Director în Săuca şi revizor şcolar al 
raionului Tăşnad. Arestat în octombrie 1948 din 
cauză că a refuzat să semneze declaraţia de 
trecere la ortodoxie. Torturat în timpul anchetei 
la Securitatea din Carei şi Satu Mare. După o 
perioadă lungă petrecută în închisoare, în mare 
parte la Penitenciarul Cluj, i s-a stabilit 
domiciliul forţat, trăind ca muncitor zilier în 
Cluj, unde a şi murit.

330. MOIS, Tamas. Agricultor. Născut la 19 
februarie 1919. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 16.05.1951. 
331. MOLDOVAN, Victor. Agricultor. 

Născut la 12 iunie 1922. A executat 13 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 13.04.1964. 
332. MOLNAR, Gavril. Avocat. Născut la 11 

mai 1914. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 5.11.1951.
333. MORNA, Gheorghe. Preot greco-

catolic. Născut la 23 iulie 1910 în Şimleu-
Silvaniei. A funcţionat la Satu Mare. Arestat în 30 
octombrie 1948. Anchetat la Securitatea din 
Oradea. A executat 5 ani de închisoare. A trecut 
prin închisorile Oradea, Gherla, Cluj, Aiud şi pe 
la Canal şi Poarta Albă. I s-a confiscat averea 
mobilă. Eliberat la 27.08.1953. A avut apoi şi 
domiciliu forţat. Altă sursă precizează că ar fi 
executat 10 ani şi 3 luni de închisoare. Eliberat în 
1964, precizează o altă sursă. 
334. MORUŞCA, Cornel. Funcţionar. 

Născut la 24 februarie 1912. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 1.09.1952. 
335. MOŞ, Maria. Funcţionară. Născută la 18 

august 1917. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberată la 25.01.1949.
336. M O Ş ,  Va ler .  Func ţ iona r,  v i ce -

preşedintele organizaţiei P.N.Ţ. Satu Mare. 
Născut la 5 aprilie 1919. Arestat. A executat 8 ani 
de închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 31.07.1964. O sursă precizează că a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică, în 1949. 
337. MUGU, Mihai. Militar. Născut la 5 

noiembrie 1901. A executat 4 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
03.03.1954.
338. MUNTEANU, Dumitru. Preot greco-

catolic. S-a născut la 6 iunie 1901 în Sanislău. În 
1949 a fost condamnat la doi ani de închisoare 
corecţională şi trei ani de interdicţie pentru 
delictul de uneltire contra ordinii sociale. A 
executat doi ani şi şapte luni de închisoare. Se 
pare că a fost arestat la 6 martie 1949 şi a fost 
eliberat la 17 ianuarie 1951, executând pedeapsa 
la Aiud. Din altă sursă aflăm că a fost arestat la 15 
august 1952. Condamnat la un an închisoare, 
pentru uneltire contra ordinii sociale. A executat 
detenţia la Penitenciaruul Satu Mare. Din 1957, 
până la decesul din 1963, a slujit ca ortodox la 
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Iojib.
339. MUNTEANU, Ioan. Student. Arestat în 

mai 1948 cu lotul Frăţiei de Cruce din Carei, 
condamnat la 4 ani închisoare. După eliberare a 
mai suferit o condamnare de 2 ani. 
340. MUNTEANU, Ioan. Funcţionar. Născut 

la 18 septembrie 1939. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 15.07.1951.
341. MUREŞAN, Emil. Muncitor. Născut la 

23 septembrie 1949. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 04.05.1976. 
342. MUREŞAN, Gheorghe. Preot. Născut 

la 17 iulie 1909. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 15.12.1950.
343. MUREŞAN, Gheorghe. Ţăran din 

judeţul Satu Mare. Arestat în 1958. Torturat în 
timpul anchetei la Securitate. Condamnat la 
închisoare de Tribunalul Militar Cluj în deplasare 
la Satu Mare (sentinţa 1/5 ianuarie 1959, 
preşedinte-maior Văleanu Simion).
344. MUREŞAN, Ioan. Învăţător. Născut la 

31 decembrie 1922. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
15.11.1948. 
345. MUREŞAN, Ioan. Avocat. Născut la 22 

mai 1922. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 21.03.1955. 

346. MUREŞAN, Vasile. Preot greco-catolic. 
Născut la 31 martie 1908. A funcţionat la 
Terebeşti. Arestat în 1949. Torturat în timpul 
anchetei la Securitatea Oradea. Condamnat de 
Tribunalul Militar Cluj prin Sentinţa nr. 
419/23.06.1950, la 8 ani de închisoare 
(27.05.1950-10.06.1956); motivul: uneltire şi 
tăinuire, favorizarea infractorului. După 
eliberare a revenit la Terebeşti, de unde s-a 
pensionat la 1.02.1967. O altă sursă aminteşte o 
condamnare la 8 luni în 1950 şi o alta la 8 ani de 
detenţie pentru uneltire în 1956, în timpul 
revoluţiei din Ungaria. A decedat la 1.01.1977. 
347. MURGU, Mihai. Muncitor. Născut la 12 

noiembrie 1901. A executat 4 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberat la 
3.03.1954. 
348. MURGU, Silviu. Economist. Născut la 5 

iulie 1922. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 21.12.1952. 
349. MURZA, Ioan. Subinginer. Născut la 12 

aprilie 1940. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 26.05.1969.
350. MUT, Marius. Originar din Satu Mare. 

Elev la Liceul Industrial de Băieţi din Oradea, 
arestat la 18 ani, ca făcând parte din organizaţia 
„România Independentă”. Condamnat la 2 ani şi 
6 luni de închisoare, a executat 3 ani.
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Bilanț	la	ceas	aniversar:	o	viață	exemplară,	
trăită	cu		demnitate	și	verticalitate
La	mulți	ani,	domnule	Victor	Roșca!

Ing.	Angela	FAINA

         a membră în redacția revistei Candela de 
mulți ani, am deseori ocazia ca să discut cu 
domnul Victor Roșca și să ne consultăm cu privire 
la multe și diverse aspecte legate de conținutul 
revistei, de conținutul articolelor mele, de modul 
în care vom prezenta coperțile, despre culori, 
grafica și estetica ei, și despre eventuale 
îmbunătățiri pe care i le propun redactorului-șef, 
sărbătoritul nonagenar, despre care urmează să 
vorbesc. 

Am avut, deci, ocazia să comunicăm mai 
des, să dezbatem subiecte legate de preocupările 
noastre cu privire la revistă și, bineînțeles, era 
normal ca, uneori, discuția să ia o turnură 
emoțională, vorbind despre țară, familie şi despre 
valorile noastre morale. Am avut plăcuta ocazie să 
abordăm și alte tematici, ca de exemplu despre 
istoria noastră, cele cu privire la marile noastre 
personalități culturale sau științifice şi, fiind 
amândoi ardeleni dinTransilvania, am ajuns să le 
atingem şi pe cele specifice sau dragi nouă, 
ardelenilor. Am descoperit, plăcut surprinși, că 
avem aceeași educație din părinți, aceleași valori 
morale și aceleași principii, deși ne despart 
aproape 30 de ani de viață. Deci, este întotdeauna o 
plăcere să ne reconectăm pe calea undelor și să 
dezbatem și iar să dezbatem, să abordăm subiecte 
variate și interesante, să ne completăm reciproc 
cunoștințele. Astfel, aș putea emite o primă 
apreciere despre dl. Victor Roșca: dânsul e un 
partener de discuții interesant, bine informat, își 
susține cu tact, dar cu convingere părerile, 
prezentându-le fără ostentație, în mod agreabil.

Domnul Victor Roșca e ardeleanul născut 
în satul Râuşor, lângă Făgăraș, la 17 decembrie 
1926, la care cinstea, onoarea și curajul stau alături 
de tenacitate, trăsături de caracter care îi 
caracterizează personalitatea. Dacă acestea s-au 
format de-a lungul anilor tinereții, insuflate de 
educația primită de la părinți, ele s-au fortificat și 
s-au amplif icat  în anii  când trebuia să 
supraviețuiască regimului de teroare din 
ucigătoarele închisori comuniste unde aceste 
calități îi erau puse la grea încercare. 

Vorbind despre tinerețea dânsului, am 
dedus că încă de pe băncile școlii avea o 
personalitate puternică: sobru, serios, bun la 

învățătură, ambițios, curajos și, în același timp, 
mândru de a fi român. Trebuia să-și dea în acel an, 
1948, bacalaureatul, însă el se gândea nu numai la 
examene ci și la țara sa, care suferea cumplit 
datorită invaziei „eliberatorilor” bolșevici de după 
cel de-al doilea război mondial. Se gândea cum să 
se opună instalării regimului comunist, cum să 
contribuie la normalizarea situației din țară și chiar 
să organizeze, cu alți prieteni și colegi, o rezistență 
în munți împotriva ideologiei acestor invadatori 
care aduceau numai dezastru. Împreună, curajoși 
și înflăcărați patrioți, au considerat că e de datoria 
lor să împiedice escaladarea acestei absurde și 
aberante situații, în care elita țării era dusă în 
pușcării, când alegerile erau falsificate, când totul 
era o minciună sfruntată, cuvântul dat ne mai 
având nicio valoare, când țara era jefuită, când 
ordinele pentru conducerea ţării veneau din est. În 
elanul lor, de suflete curate, candizi, copii, sau  
l iceeni  ș i  s tudenț i ,  fără  să  pref igureze 
consecințele, au căutat să inițieze acțiuni prin care 
să se opună acestui nou regim absurd, răvășitor de 
neam, de țară,de valori morale și spirituale.

Nu le  era  f r ică!  De aceea nu au 
conștientizat pericolul care-i pândea. Erau tineri, 
sinceri, curajoși și DEVOTAȚI ȚĂRII și 
ADEVĂRULUI, convinși că acesta va birui și că 
un asemenea regim de teroare și groază nu putea 
dura. AU CREZUT ÎN VICTORIA BINELUI, 
ADEVĂRULUI ȘI A DREPTĂȚII asupra 
minciunii, a violenței și a forței brutale, impuse de 
noua  ideologie și ordine politică totalitară. 

Dar, în acele vremuri, adevărații patrioți, 
cei „needucați” în spiritul noilor valori comuniste, 
cei care purtau în suflet adevăratele valori morale, 
creștine, erau primele victime ale regimului care-l 
detrona pe D-zeu, voind să-l scoată din 
spiritualitatea românilor. Așa a căzut și tânărul 
Victor Roșca victimă a „caracatiței roșii”, care l-a 
azvârlit după gratii ca să se „alinieze” la noua 
ideologie „roșie”, a „omului nou”. În închisoare a 
avut parte de sinistra strategie de „reeducare” 
impusă cu forța așa numiților „bandiți” (în 
pușcărie, toți acești copii de 12-14 ani, sau 
adolescenții şi tinerii studenți, erau numiți 
„bandiți”), dar la care tânărul deja educat de 
părinți religioși, în spiritul adevăratelor valori 
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morale, nu a cedat. Vina sa a fost de a fi „dușman al 
poporului”. Procesul dezumanizant și maltratările 
din iadul închisorii nu l-au zdrobit psihic pentru 
că, așa cum spune dânsul, credința l-a susținut, l-a 
făcut să rămână demn, să-și păstreze valorile sale 
morale curate și verticalitatea neîndoită. Deși 
torturat, bătut și schingiuit sau înfometat, nu s-a 
lăsat nici „mânjit” și nici ademenit de răsplata 
promisă celor care se vor „reeduca” în închisoare. 
Nefiind coruptibil, mai marii închisorii au decis, 
ca pedeapsă, că trebuie pus în izolare în condiţii 
deosebit de dificile: închis cu alţi 40 colegi, într-o 
cameră cu ferestrele acoperite de scânduri bătute 
în cuie, fiind aproape sufocaţi în lipsă de aer, în 
zilele caniculare de vară. Din această cauză, 
tânărul Roşca, împreună cu colegii lui, au decis că 
singurul protest pe care puteau să-l facă, față de 
condițiile insuportabile, era greva foamei. Fiind 
printre iniţiatorii grevei și având o atitudine rebelă 
față de ideologia ce li se impunea și față de 
diabolicele metode ale torționarilor, a fost 
considerat „recalcitrant”. Nici după ce și-a ispășit 
pedeapsa nu i s-a permis să fie eliberat, doar pentru 
faptul de a fi fost pus în izolare în timpul detenţiei. 
A mai stat în închisoare încă un an. Nici după 
eliberare nu s-a lăsat prins în plasa colaborării cu 
securitatea pentru a „turna”, pentru a deveni un  
informator. Și acest fapt, curajul înfruntării 
securității, l-a costat scump. I s-a înscenat un 
„accident”, care trebuia sa-l lichideze. Forțele 
oculte care ne dirijau țara, au considerat că un 
asemenea personaj, care nu se supune procesului 
de „reabilitare” după placul lor, în scopul de a 
deveni un „om nou”, trebuie să dispară, să nu 
„contamineze” și pe alții prin verticalitatea sa. 
Nici după ce fusese paralizat și chinuit de dureri, în 
cei doi ani de îndelungi și cumplite suferințe (fără 
a i se permite să beneficieze de analgezice) cauzate 
de multiplele fracturi de bazin (5 la număr) de 
după „accident”, nu s-a aliniat noilor presiuni 
insistente de a deveni agent colaborator, delator, 
informator. Era urmărit peste tot, pas cu pas, fiind 
permanent în vizorul securității politice. 

După toate acestea, vor apare și alte 
consecințe nefaste în calea realizărilor sale 
profesionale, fiindu-i interzisă înscrierea la 
facultate, pe motiv că fusese deținut politic. Mai 
apoi, nu putea fi angajat sau acceptat la  locurile de 
muncă la care aspira, fiind deja în vizorul 
securității, deși avea de hrănit o familie cu copii. În 
anii de după 1990, după ce dl Roșca a avut acces la 
dosarul său de la CNSAS, întocmit de securitate, a 
putut vedea cu stupefacție toate rapoartele care i s-
au  întocmit, începând cu perioadele de detenție și 

apoi continuând cu toți anii de după eliberarea din 
pușcărie; rapoarte de filaj, mincinoase, care nu-i 
permiteau să trăiască o viață normală, el fiind 
permanent hăituit de organele de represiune. La 
fiecare 3-4 zile se raportau securității fiecare 
convorbire a sa, tot ce făcea, fiecare mișcare, 
direcție și drum parcurs, o urmărire intensă, 
susținută de-a lungul anilor de către 42 de 
informatori. Sunt 700 de pagini care toate vorbesc 
de Roșca Victor ca de „un înrăit, un încăpățânat, cu 
o fire vicleană”, dar și cu specificația celor ce l-au 
interogat în pușcărie, că are „spirit de judecată și 
raționament”. Se menționează că „din cauza lui, 
mai mulți împricinați trimiși în judecată”, pentru 
culpa de „complot contra orânduirii”, au reușit să 
se sustragă arestării (reușind să scape, datorită 
faptului că nu au fost trădați de tânărul Roșca). 
După ce și-a văzut în final cu stupefacție dosarul, 
unul deosebit de voluminos, care derula filmul 
vieții și urmăririi sale, dânsul și-a explicat, și-a 
clarificat și a făcut lumină asupra tuturor 
evenimentelor din viața sa, pândită de umbra 
securității.

După greutăți și persecuții aproape 
insurmontabile, în viața sa a intervenit încă un alt 
eveniment nefast, bine orchestrat de securitate, 
confiscarea apartamentului proprietate personală, 
unde a fost instalată o altă familie care avea 
„recomandare de la partid”. Văzând că viața îi era 
un permanent calvar, că se dorea a fi eliminat de 
către „cei de sus” și că mereu i se înscenau situații 
care să-l umilească, să-l șicaneze, să-l împiedice să 
ducă o viață normală, cu părere de rău, trebuia să se 
gândească să-și organizeze familia în așa fel încât 
copiii să-i fie feriți pe viitor de suferințele prin care 
a trecut dânsul. Își sfătuiește fetele să se 
căsătorească în străinătate, ca să nu aibă pe viitor 
de a face și ele, cu alte represalii, datorită 
„dosarului” extrem de negativ al tatălui lor, de fost 
deținut politic și recalcitrant la obligația ce i se 
impunea, de a deveni „un om nou”, „turnător”, un 
delator,  în pas cu noile realități politice.

Așa se face că dl. Victor Roșca ajunge în 
străinătate, în vizită la fata căsătorită în Canada, și 
cere imediat azil politic. De atunci, dânsul a 
început o viață nouă, în libertate, unde trăiește cu 
demnitate, aducând, prin activitatea sa, o 
contribuție deosebită în viața comunității 
românești. Deși conducerea politică a României l-
a urmărit, l-a amenințat și l-a hărțuit toată viața, 
dl.Roșca își iubește neamul și țara, pe care nu le  
confundă cu „ciuma roșie”, „epidemia” venită și 
impusă din est.

Prin toate activitățile în care se implică 
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aici, în Canada, în comunitatea românească, 
făcând voluntar iat ,  organizând difer i te 
evenimente culturale sau coordonând o revistă de 
cultură, dl. Victor Roșca aduce importante servicii 
compatrioților noștri stabiliți la Montréal și în 
Canada, dovedind că este un bun român. 
Înființând acum 20 de ani revista „Candela de 
Montréal”, dl. Roșca s-a gândit mai ales la tineri, 
cărora le oferă posibilitatea ca, prin intermediul 
articolelor din revistă, să-și cunoască mai bine 
limba, cultura, istoria și neamul din care provin, să 
cunoască frumoasele noastre tradiții, eroii noștri 
și să fie mândri de elitele noastre, oameni de 
știință și cultură, care au contribuit la îmbogățirea 
științifică și culturală a patrimoniului universal și 
care ne-au adus o faimă binemeritată de-a lungul 
timpurilor. Dl. Victor Roșca este fondatorul și 
redactorul-șef al revistei, fiind un fin observator, 
mereu atent la orice propunere care vine să aducă 
un plus revistei. Îmi aduc aminte că în anii de 
început, când m-am alăturat ca și colaboratoare la 
revistă, aceasta nu avea un designer care să se 
ocupe de ilustrare, de aspectul estetic și de 
prezentare, ea părea mai mult ca o foaie de ziar. 
Observând aceste  l ipsuri  ș i  propunând 
îmbunătățirile ce se impuneau, am avut imediat 
aprobarea dânsului, care a intuit că revista se va 
ameliora, deci va avea mai mult succes la cititori. 
Astfel ,  încurajând idei le  novatoare ale 
colaboratorilor ei, Candela de Montréal a avut o 
evoluție pozitivă din toate punctele de vedere și 
are acum o deosebită căutare datorită valoroaselor 
articole și ținutei sale estetice. Candela are 
colaboratori inimoși, din comunităţile româneşti 
a l e  mar i lo r  o ra şe  canad iene ,  ded ica ț i 
românismului, pe care-l susțin cu devotament și 
dăruire pentru binele comunității; munca la 
redacție este benevolă, venită din suflet, pentru 
suflet. Dacă la început revista a fost în totalitate 
susținută din fondurile Parohiei Buna Vestire, 
acum ea este capabilă să se autosusțină, datorită 
fondurilor obținute din vânzarea revistei, a 
donațiilor și abonamentelor făcute de cititori şi 
colaboratori. 

 Revista încurajează scriitorii de origine 
română născuți în Canada promovându-le 
creațiile de început de drum în ale scrisului, le 
susține eforturile de debut și îi pune în valoare cu 
ocazia „Festivalului Candela”, unde îi aplaudăm 
de fiecare dată la scenă deschisă. În cadrul 
festivalului, ei își pot demonstra aptitudinile și 
talentele (soliști, instrumentiști, poeți, dansatori, 
actori etc.). Ei se pot pune astfel, la rândul lor, în 

slujba comunității noastre, preluând ștafeta în anii 
ce vin. Revista îi încurajează și-i susține să-și 
continue activitatea pentru binele și viitorul 
comunității noastre, a copiilor lor, care-și vor 
cunoaște, prin astfel de activități, mai bine 
originile, istoria, limba, tradițiile și toate valorile 
neamului nostru.

Dacă e să vorbesc despre activitatea sa 
legată de Festivalul Candela, care a devenit deja o 
tradiție, pot să spun că dl. Roșca se implică cu elan 
și în problemele de organizare a festivalului și mă 
solicită mereu să-l ajut, cu idei și propuneri, în 
scopul de a ridica mereu nivelul calitativ al acestui 
eveniment cultural. În acest sens, pentru a sublinia 
caracterul românesc al festivalului, i-am propus să 
confecționez cocarde tricolore pe care să le 
distribuim fiecărui participant la festival. Imediat 
a percutat, considerând-o ca pe o idee bună și de 
acum știu că de fiecare dată, înainte de festival, 
pregătesc în jur de 200 de cocarde, care sunt 
căutate, chiar cerute de către participanți. Ca în 
fiecare an, dl. Roșca mă solicită să lucrez 
împreună cu dânsul și la unele aspecte legate de 
estetica și decorarea sălii de spectacol, conceperea 
emblemelor festivalului și plasarea lor, eu 
sugerându-i mereu ideea ca tricolorul nostru să 
iasă în evidență cu fiecare ocazie și în toate 
locurile vizibile din sală. Fiind un bun român, 
dânsul a fost întotdeauna de acord cu punerea în 
evidență a simbolului nostru național. Am 
colaborat cu dânsul și la organizarea expozițiilor 
din cadrul festivalului. Îmi aduc bine aminte cum 
am măsurat împreună sala de spectacol, i-am făcut 
schița, am planificat cu dânsul (formația sa este de 
inginer constructor) simezele, suprafața 
expozițiilor de icoane, artizanat și pictură etc. 
Dânsul știe să-și stimuleze colaboratorii printr-o 
conlucrare caldă și amicală. Amploarea 
festivalului din anul 2018, a dovedit aprecierea și 
susținerea sa de către membrii comunității 
române, care alături de membrii redacției, au 
ajutat și au contribuit la succesul festivalului: 40 
de persoane, colaboratori, artiști, interpreți și 
voluntar i  in imoși ,  s -au  dedica t  cauzei 
românismului. Festivalul Candela este un 
eveniment cultural intrat deja în tradiția 
comunității române, apreciat fiind și așteptat cu 
nerăbdare, an de an. Între noi, membrii redacției, 
unde respectul și într-ajutorarea tronează, s-a creat 
o legătură de suflet, pe care dl Roșca a știut să o 
insufle, să o întrețină și să o perpetueze. De aceea 
îl stimăm și încercăm să continuăm pe aceeași cale 
inițiată de dânsul. 
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Ceea ce dl.V.Roșca consideră a fi o 
datorie, este faptul de a aduce în lumină o perioadă 
din întunericul celor „40 de ani lumină” ai istoriei 
comuniste, ani de un tragism ajuns la paroxism 
pentru întreaga țară, în care și dânsul a trăit ani de 
grea cumpănă și care nu trebuie uitați, ba 
dimpotrivă, de care trebuie să ne amintim mereu, 
pentru a ne feri în viitor de repetarea lor. Dânsul își 
scrie memoriile, precizând cu lux de amănunte 
nedreptățile, suferințele și evenimentele din iadul 
prin care a trecut de mai multe ori de-a lungul 
anilor lungi și negri din închisorile comuniste și în 
care a fost aruncat datorită impardonabilei vini de 
a-și fi iubit neamul, de a fi fost un tânăr demn, 
cinstit și iubitor de țară. Prima sa carte, scoasă în 
2007 la Editura Curtea Veche din București, 
Moara lui Kalușek – (printre uneltele de tortură 
din închisori, se afla și cumplita „moară”) - este 
scrisă cu multă veridicitate, impresionând profund 
cititorul prin ororile descrise, suferințele 
deținuților și prin tragismul acelor ani, 1948-
1952. A doua sa carte, Experimentul Târgșor 
(2011), scoasă la aceeași editură, ne relatează 
despre anii întunecați petrecuți în închisoarea de la 
Târgșor, lângă Ploiești, rezervată experimentelor 
de „reeducare” dedicate special elevilor și 
studenților, unde erau încarcerați 800 de tineri 
între 12- 21 de ani, care se opuneau regimului 
comunist, cât și despre metodele de tortură, 
diabolice, bestiale și dezumanizante, modele 
impuse și venite de la bolșevici, experimentate de 
ei, pentru eliminarea elitelor, în anii revoluției 
ruse. 

Cărțile pe care le-a scris ne descriu 
evenimente tragice petrecute în perioada de după 
1947, după instalarea odiosului regim. Dl. Roșca 
Victor consideră că prezentarea lor trebuie să 
constituie o lecție pentru anii ce vin, ani ai noilor 
generații, care nu au cunoscut astfel de orori, fapte 
îngrozitoare și dezumanizante, susținute de 
oameni diabolici, evenimente care nu trebuie să se 
mai repete ci, dimpotrivă, trebuie să dispară 
pentru totdeauna din istorie. Noi, cei de azi, alături 
de cei de mâine, trebuie să veghem ca aceste 
ideologii cu consecințe atât de tragice să nu mai fie 
impuse niciodată omenirii. Dânsul a așternut pe 
hârtie toate acestea, pentru că a considerat că 
aceste fapte și file negre de istorie trebuie să fie 
cunoscute în mod obligatoriu de generațiile 
viitoare, iar prezentarea lor trebuie să fie 
percepută ca un omagiu adus victimelor care nu au 
mai ieșit din închisori, eroi și martiri ai neamului 
românesc. 

Nemolipsit de ideologia de „reeducare” și 

neîncovoiat de torturile la care a fost supus pentru 
a-și trăda prietenii și țara, dl. Roșca a scuturat 
povara anilor de închisoare, ieșind întărit și 
convins de victoria binelui și a adevărului asupra 
întunericului moral în care au încercat să-l 
împingă forțele malefice ale regimului. Meritul 
dânsului este de a prezenta, în paralel cu destinul 
său, soarta cruntă și umilitoare, plină de suferință a 
altor mulți tineri, la fel ca el, prigoniți, închiși și 
torturați în mod bestial în lagărele de muncă 
forțată și închisori, pentru aceleași motive: 
încrâncenarea de a se opune ideologiei regimului 
totalitar instalat în acei ani de după război în 
România.

Adevăratele valori umane i-au fost mereu 
călăuză d-lui Roșca, iluminându-i sufletul și viața, 
dându-i licărul de speranță, chiar și în întunericul 
pușcăriilor, odioase lagăre de exterminare a 
elitelor și a tineretului curajos al țării. 

Împătimit în lupta împotriva absurdității 
regimului, a răzbătut și a ieșit învingător, păstrând 
în suflet neîntinate, adevăratele valori creștine şi 
morale, moștenite din părinți, fără a fi corupt de 
ideologia minciunii și a trădării aproapelui, 
propovăduită de comuniști. Acum, cărțile  sale 
sunt citite și apreciate atât în România cât și în 
străinătate, fiindu-i solicitate de către „Casa 
Istoriei” de la Bruxelles, pentru a fi promovate, 
răspândite și cunoscute în lume. Ele pot fi chiar 
considerate ca documente de valoare istorică, ce 
descriu acei ani întunecați ai istoriei noastre, prin 
prisma celor care le-au trăit și cunoscut în mod 
direct și personal..

Pentru mine, domnul VICTOR ROȘCA 
ESTE PERSONIFICAREA VICTORIEI! 
…așa  după cum l-a botezat și mama sa, 
VICTOR, parcă prefigurându-i destinul încă de la 
naștere.

El este un reprezentant de frunte al 
învingătorilor, al militanților pentru dreptate și 
adevăr. Istoria nu-l va uita! ...Şi nici noi, cei care îl 
cunoaștem, prieteni și colegi de redacție la revista 
Candela de Montréal. Mesajul său, transmis 
posterității, va fi cu siguranță recepționat și înțeles 
și va constitui o lecție de istorie pentru generațiile 
ce vin. 

Dânsul poate fi considerat, datorită 
exemplarului său comportament, un erou viu, un 
reper, un MODEL AL LUPTĂTORULUI - în 
extremis - PENTRU DREPTATE, ADEVĂR și 
DEMNITATE. 

Cinste lui, MARELUI ÎNVINGĂTOR! 
Jos pălăria, domnule Roșca! FELICITĂRI și 
LA MULȚI ANI!  
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O	crimă	abominabilă

Victor	ROȘCA

  atăl meu, Vasile Roșca, a plecat în 
America spre a se îndepărta de asupritorii săi. 
Dar, destinul l-a urmărit și aici, printre alte 
neamuri. Cei care trebuiau să-i pună capăt zilelor 
îl așteptau acasă, pe pământul neamului său.

Vasile Roşca din Râușor, Districtul 
Făgărașului, era un ţăran îndrăzneţ, sedus de prea 
multe ori de mireasma riscului şi abandonat de 
noroc în clipele de cumpănă ale vieţii sale. 
Fizionomia lui, de bărbat înalt, suplu, cu ovalul 
feţei încadrat de un păr ondulat, pieptănat îngrijit, 
cu o cărare pe mijlocul capului şi o mustaţă 
groasă, personală, îi dădea o înfățișare de om 
mândru, cea ce îl ducea, de multe ori, în conflict 
cu jandarmii unguri. De tânăr, fusese întemniţat 
sub administraţia austro-ungară pentru atitudinea 
sa, ostentativ disprețuitoare. Fără ca puşcăria să-i 
diminueze spiritul de aventură, în lunile de 
surghiun a compus un cântec pe care, la eliberare, 
l-a adus în sat. Timpul a trecut, prin 1912 el s-a 
întors din Canada, iar  în 1914 a început Primul 
Război Mondial. Ginerele său, Pavel Pirău, şi fiul 
său, Gheorghe Roșca, erau luaţi cătane și trimişi 
să lupte pentru apărarea Imperiului austro-ungar. 
Conducătorii Austro-Ungariei nu trimiteau 

ostașii români pe frontul românesc ci pe frontul 
rusesc sau italian. La 4 august 1916, România 
declară război Austro-Ungariei. Peste câteva zile, 
trupele române, trecând prin pasul Bran, ajung în 
zona Braşovului. De aici s-au îndreptat spre 
Făgăraş, au ajuns până în satul Râușor, la 1km de 
Făgăraș. Ţăranii din satele făgărășene îi așteptau 
cu pâine şi lapte, dându-le chiar o mână de ajutor 

1furnizându-le unele informaţii.
La 1 septembrie 1916 Maria Manciulea şi 

Lucreţia Canja, două fete ţărănci din Părău, 
comună din vecinătatea Râușorului, profitând de 
întuneric şi cunoscând topografia locului, trec 
Oltul în fruntea Regimentului II Infanterie 
Muscel pe la Veneţia de jos spre Crihalma, 
înfruntând apa până la gât şi sfidând ploaia de 
gloanţe trase de inamic. Luată prin surprindere, 
armata austro-ungară se retrage precipitat spre 
Sighişoara,  lăsând Făgăraşul  în seama 
jandarmilor.  Comandantul jandarmeriei 
Comitatului Făgăraş, Szikarsky, cu circa 350 de 
oameni, îşi mută baza din Făgăraş în satul Galaţi, 
situat dincolo de Olt. 

În una din acele zile, Vasile Roşca, 
împreună cu un consătean, tânărul Ion Pica, 

T
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pleacă în Făgăraş pe o potecă de câmp, protejaţi 
fiind din loc în loc de lanuri de porumb încă 
netăiat. Unde l-a dus îndrăzneala lui și cum s-a 
sfârşit această ieşire explică avocatul Ilie 
Stoichiță, din Porumbacul de Jos, Districtul 
Făgăraș, fost subșef al Guardiei Civile din orașul 
Făgăraș, într-un articol pe care l-a scris și l-a 
publicat în ziarul „Glasul Oltului”, ce apărea în 
Districtul Făgărașului.

Citez:
–„… Înainte  cu două zile de intrarea 

armatei române în Făgăraş, primim ordin 
deschis de la comandantul Szikarsky, din Galaţi, 
în care se arată că lângă Făgăraş, aproape de 
gară, se află doi oameni civili morţi, care să fie 
înmormântaţi imediat pe loc fără nici o 
ceremonie. Observ din depărtare că oamenii care 
aduceau pe al doilea sunt foarte speriaţi şi, 
apropiindu-se, spun că nu este mort ci viu şi 
vorbeşte... Îl pun jos în faţa noastră lungit pe 
spate. Văd că deschide ochii, geme rău şi se roagă 
să nu-l omorâm fiind om de omenie şi cinstit. Îl 
întreb de unde este şi cum se face că a ajuns aici? 
Deşi era împuşcat în piept şi străpuns cu baioneta 
prin gât, la fel ca şi celălalt, totuşi, cu o voce tare 
şi limpede, cu ochii deschişi şi privind la mine, 
îmi spune următoarele: Domnule Stoichiță, eu te 
cunosc pe dumneata. Eu sunt Vasile Roșca din 
Râuşor, om bătrân şi cinstit, cătană nu am fost, 
iar pe celălalt îl cheamă Ioan Pică, tot om cinstit 
de la noi din Râuşor, şi am plecat împreună la 
Făgăraş după tutun. Aici, deodată fără să băgăm 
de seamă, ne prind din spate domnii jandarmi, ne 
pun jos, ne bat, ne străpung cu baioneta în gât şi 
apoi ne pun ţeava puştii în piept şi ne împuşcă. 
Mai mult nu ştiu că numai acum m-am 
deşteptat… Unul din jandarmi mă roagă să-l 
întreb pe rănit: 

– De ce n-ai stat când ai fost somat? 
– Da, bine domnule, n-am stat pe loc? Nu 

m-ai prins pe la spate, m-ai trântit jos şi apoi m-ai 
străpuns cu baioneta? 

Toate acestea i le-am tălmăcit în limba 
maghiară jandarmului, care la auzul acestora s-a 
înfuriat atât de rău încât a pus piciorul pe gâtul 
plin de sânge al rănitului şi i-a strigat în faţă: 

Minţi câine...! Eu şi şeful gărzii am intervenit, 
spunând că acesta, întrucât trăieşte, ar fi bine să 
fie dus la spital.

- Ce? strigă jandarmul, pe câinele ăsta, 
pentru care să purtăm un nou război, să-l mai 
ducem la spital? Isprăvesc eu cu el, la moment!

Şi iubiţi cititori, iată ce s-a întâmplat: A 
luat jandarmul puşca de ţeavă şi, cum sta rănitul 
pe spate, cu faţa în sus, i-a tras două cu patul 
puştii peste gură; s-a făcut groapă şi pentru 
acesta şi l-a îngropat aşa de viu. Deşi a durat o 
oră şi jumătate până ce s-a isprăvit cu 
înmormântarea, Vasile Roşca tot gemea… Un 
fapt şi mai îngrozitor: Vasile Roşca care nu 
murise a fost îngropat cel dintâi, iar Ioan Pică a 
fost îngropat pe urmă. Tot timpul cât a durat 
înmormântarea lui Pică, am fost martor la o 
scenă care mă înfioară până în adâncul sufletului 
şi pe care n-o voi uita cât voi trăi. În tot timpul, 
spun, cât a durat înmormântarea acestuia din 
urmă, nenea Vasile gemea din mormântul lui. 
După ce am terminat cu această sinistră operaţie, 
ne-am depărtat. Distanţă de 50 de paşi încă se 
mai auzea din mormânt gemetele lui Vasile 
Roşca… Din cauză că pământul era tare iar 
uneltele insuficiente, gropile n-au fost destul de 
adânci. Deasupra lor nu s-a pus pământ decât de 

2două palme."
Vasile Roşca s-a întors din America și a 

ajuns să fie omorât mişeleşte acasă. El n-a avut 
şansa să moară luptând şi nici să fie îngropat în 
pământul făgăduinţei din Lumea Nouă. 

Iată cântecul adus din închisoare de Vasile 
Roșca păstrat în amintirea ficiorilor din sat: „În 
pădurea verde deasă / Plouă de gândești că varsă 
/ Nu plouă ploaie curată / Ci-s lacrimi de la o fată. 
/ Vinde mândro  / Ce-ții vinde / Și vino de ne 
deschide / Vinde-ți mândro laibărul / Și-mi 
descuie lacătul / Vinde-ți mândro ia ta / Și-mi 
deschide temnița …”

Unirea din 1918, a Transilvaniei, 
Bucovinei și a Basarabiei cu România, provincii 
subjugate de puterile imperialiste vecine, a avut 
ca urmare oprirea emigrării românilor spre 
America de Nord. Excepție au făcut reunificările 
familiale. 

1. Miron Roșca, fiul lui Vasile Roșca.  

2 Articol publicat în 1921,  în Ziarul Glasul Oltului, din Districtul Făgărașului.

Note
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Studiu	de	caz:	Ardud	1940-1945

Ștefan	BERCI	

                a baza cercetării au stat:
- Arhiva Primăriei Orașului Ardud.
- Arhiva Bisericii greco-catolice Ardud
- Arhiva Bisericii româno-catolice Ardud 

„Historia Domus”
- Arhivele Naționale Satu Mare
- Arhivele Comunității evreiești Satu Mare
- Arhivele Memorialului Holocautului din 

Washington
- Raportul Final privind crimele de război din 

Transilvania de Nord
- Interviuri cu supraviețuitori din Ardud care au 

trăit în anii 1940: Marta Augustin, fiica avocatului 
Augustin Mircea și Petran Ioan 

- Arhiva Oficiului de cadastru Județean Satu 
Mare

- Presa interbelică sătmăreană
Se constată că după încheierea Primului război 

mondial și venirea la putere a lui Hitler în 
Germania, în anul 1933, comunitatea șvabă din 
Ardud, căutându-și anumite drepturi, va intra în 
conflict cu alte minorități, cum a fost cea maghiară 
și națiunea română. În urma cercetării a mii de 
documente, am constatat că minoritățile naționale 
din Ardud au acceptat foarte greu administrația 
românească dupa anii 1920. O altă constatare care 
se poate desprinde este: comunitatea șvabă din 
Ardud a fost foarte bine închegată din punct de 
vedere economic. Șvabii din Ardud, alături de 
maghiari, aveau majoritatea în Consiliul Local 
Ardud în anii 1940-1945, iar deciziile luate nu erau 
favorabile românilor. La primul recensământ al 
României Mari, în anul 1930, în Ardud existau 
3722 de locuitori: 1057 români, 1775 unguri, 828 
șvabi, 62 țigani, 173 evrei și 465 case. După 1940 și 
intrarea Transilvaniei în componența Ungariei, 
autoritățile de ocupație vor face un recensământ din 
care reiese că la Ardud erau 4927 de persoane, 
dintre care 146 erau evrei.

Regimul de persecuție instaurat la Ardud a fost 
draconic. 151 de români se vor refugia din Ardud, 
iar cei rămași vor fi supuși la grele încercări. Unii 
vor fi arestați și trimiși în tabere de muncă. 
Teritoriul ocupat de armata maghiară va intra sub 
incidența legilor militare până la 8 decembrie, când 
va fi preluat de către administrația civilă. În Ardud 
va fi instalat prefect Madarasy Istvan, adus de 
Budapesta. Împreună cu el au fost aduși și 
funcționari și polițiști din Ungaria.

Iată cum este descrisă intrarea trupelor 
maghiare în Ardud în 1940: „Aproape că ne-am 
îmbătat de bucurie. Limba de predare a devenit 
limba maghiară. Și în școala de stat cele două 
învățătoare au predat în limba maghiară și 
germană. Pentru că în Pactul de la Viena, Hitler a 
pus ca condiție libertatea șvabilor de aici. Iar cu 
aceasta ei au știut să trăiască, să facă abuz de 
aceasta. Ei se simt aici ca acasă, parcă am trăi în 
Germania, și ungurul ar fi fost element de tolerat. 
Dar această făleală trebuie să o suportăm, pentru că 
din bunăvoința lui Hitler și Mussolini ne-am 
eliberat fără victime. Deocamdată răbdăm totul 
pentru ca să ne bucurăm că am devenit iarăși 
maghiari.” (Registrul parohial româno-catolic 
Ardud, Historia Domus, pagina 159).

Între anii 1940-1944, la Ardud va începe un 
amplu proces de deznaționalizare, plin de șicane la 
adresa comunității românești. Odată cu instalarea 
administrației maghiare în Ardud, se vor păstra și 
funcționari români care vor fi foarte utili în acest 
proces de șicanare. Dintre ei amintim pe Dr. Vasile 
Podariu-notar, Dr. Paul Iacobașiu-notar, oameni 
care cunoșteau foarte bine comunitatea din Ardud. 
Amintim și doi profesori de la școala din Ardud: Dr. 
Metz Iuliu şi Pop Ioan. Aceștia sunt catalogați de 
către Ioan Codreanu, parohul greco-catolic din 
Ardud, ca și călăii neamului românesc din Ardud. 
Dr. Paul Iacobașiu va fi numit, în ianuarie 1945, ca 
și prim-pretor al Ardudului și va supraveghea 
foarte atent deportarea șvabilor de aici în Ucraina. 
În fișele de caracterizare ale funcționarilor publici 
din județ este catalogat ca fiind foarte disciplinat. 
Ca și o paranteză, menționăm că regimul sovietic a 
avut nevoie de funcționari bine pregătiți și cu 
trecutul pătat pentru a putea să impună comunismul 
într-o zonă în care membri sau simpatizanţii 
acestuia erau practic inexistenți. Datorită regimului 
impus, este relatat și în Historia Domus, 150 de 
români din Ardud vor lua calea refugiului. 
Învățătorul român din Ardud, Ioan Terebeșteanu, 
va fi alungat din Ardud. Se va înscrie voluntar pe 
front unde va și muri. La 15 aprilie 1941, Consiliul 
Local din Ardud va vota dărâmarea bisericii greco-
catolice. Intervenția promptă a lui Ioan Codreanu, 
parohul, va face ca această situație să fie raportată 
lui Ion Antonescu și lui Hitler, inclusiv comisiei de 
implementare a Dictatului de la Viena. În 28 august 
1941, jandarmii vor intra în biserică și vor scoate 
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materialele afară, interzicând continuarea 
lucrărilor. Botlinger Paul, preotul romano-catolic 
din Ardud, va interveni și va apostrofa pe jandarmi.

„...care la atâta răutate își ridică vocea pentru ca 
să dovedească nouă tuturor că mai sunt oameni 
buni în lume care își iubesc aproapele.”

Motivația Consiliului Local în hotărârea de 
dărâmare a bisericii a fost că este construită pe 
nedrept pe locul comunei și că este prea valahă 
pentru Ardud. Majoritatea în Consiliul Local 
Ardud în această perioadă era formată din șvabi și 
din unguri.

Preotul Ioan Codreanu va fi arestat de 
nenumărate ori, iar membrii senatului bisericesc 
din Ardud vor fi amendați de către Primărie și 
Jandarmerie. Marta Augustin, într-un al doilea 
interviu luat de autor, relatează lipsa de omenie a 
tânărului și ambițiosului prefect Madarassy Istvan, 
care avea o plăcere diabolică de a șicana românii. 
Mircea Augustin a fost oprit de către acesta și pus să 
îl salute. Dr. Augustin Mircea a refuzat și, într-o 
maghiară impecabilă, i-a dat replica că este mult 
mai bătrân decât el și după regulile politeții cei mai 
tineri salută pe cei în vârstă. 

În urma promisiunilor făcute de Hitler că vor 
primi cetățenia germană și nedorind să lupte în 
armata Ungariei, unii dintre ardudeni se vor înscrie 
în SS. Din Ardud, pe listele făcute, am descoperit 
peste 33 de SS-iști. În Arhivele Naționale Satu 
Mare se găsesc o serie de documente care arată 
comportamentul lipsit de etică și probleme cauzate 
de către SS-iști în Ardud și Beltiug, atunci când se 
întorceau acasă în permisie. La Ardud a fost o stare 
foarte tensionată între maghiari și șvabii din SS, 
uneori se ajungea la încăierări care erau raportate 
până la Budapesta. Unii dintre SS-iștii din Ardud 
au participat pe fronturile de luptă din Ucraina, iar 
alții au făcut parte din gărzile care păzeau deținuții 
la Auschwiz. 

O altă constatare a studiului nostru este că, în 
anii 1940-1944, o parte din comerțul din Ardud era 
dominat de evrei și unguri. Datorită legilor impuse 
și pe teritoriul Transilvaniei de Nord, evreii își vor 
pierde drepturile de a mai practica comerțul, 
inclusiv în Ardud. Unii dintre cetățenii din Ardud 
vor face adrese către Gestapo ca să obțină 
proprietățile și afacerile unor evrei din Ardud, 
motivând că fiul lor luptă în SS în Ucraina. 
Registrele Camerei de Comerț din această perioadă 
arată exact firmele și domeniul de activitate 
controlate de către evrei, șvabi și unguri. 
Radicalizarea situației din Ungaria și luarea 
deciziei de exterminare a evreilor, cunoscută ca și 
Soluția Finală, va afecta și pe evreii din Ardud. 

Documentele Primăriei Ardud ne arată că, în data 
de 3 mai 1944, întrega comunitate de evrei din 
Ardud, în frunte cu rabinul Joel Katz, a fost trimisă 
la Auschwitz. S-a făcut un inventar al bunurilor din 
fiecare casă și, împreună cu cheia, s-a predat 
funcționarului desemnat de către Primărie, care era 
însoțit de jandarmi. Implicați în acțiunea de 
arestare și ghetoizare au fost funcționari ai 
Primăriei Ardud și ai Prefecturii Ardud. Adunarea 
evreilor s-a făcut pe terenul sinagogii din Ardud, 
construită în anul 1820 (tot în 1820 s-a deschis și 
primul cimitir evreiesc din Ardud). Au fost cetățeni 
ai Ardudului care s-au dedat la acte reprobabile, iar 
unii au fost acuzați, de către puținii evrei întorși 
acasă, de crime de război. Aceasta arată că 
comportamentul acestora a fost crâncen față de 
evrei. Unii dintre evrei folosec expresia de „porci 
de șvabi”. Aceștia și-au pierdut întreaga familie în 
lagăr și când au venit acasă au găsit în casele lor pe 
alții și unii dintre ei erau funcționari ai primăriei. Se 
știe că strategia armatei ruse în Ardeal, și implicit în 
Ardud, era să păstreze funcționari pătați pentru a-i 
ajuta să implementeze comunismul. Conform 
documentelor de arhivă, cei care vor reuși să scape 
și se vor întoarce în Ardud, vor întâmpina mari 
dificultăți în a-și obține înapoi cetățenia și bunurile. 
În fruntea Primăriei Ardud erau aceeași funcționari 
care i-au trimis în lagăr, iar unii și-au însușit 
bunurile lor.

Înfrângerea armatelor germane pe fronturile 
din Europa și venirea armatelor române în Ardud 
vor fi primite cu bucurie de comunitatea română. 
Ioan Codreanu, preotul greco-catolic, spunea într-o 
scrisoare că „lacrimile de durere s-au schimbat în 
lacrimi de bucurie”.

Anul 1944 a fost un an greu pentru locuitorii 
din Ardud. Oamenii erau înrolați forțat la muncă. 
Cronica parohială Historia Domus menționează că 
abia mai erau bărbați în Ardud. Școlile s-au închis, 
iar în septembrie 1944, Ardudul s-a umplut de 
r e f u g i a ț i  d i n  S a t u  M a r e  c a  u r m a r e  a  
bombardamentelor. Un martor ocular din Ardud 
spune că „datorită bombardamentelor din Satu 
Mare, ușile noastre s-au cutremurat în Ardud”. În 
jurul localităților Gerăușa și Ardud s-au dat lupte 
grele și o mulțime de soldați români și-au găsit 
sfârșitul aici. Unii dintre ei au murit, în urma 
rănilor, în spitalul din Ardud. În septembrie 1944 
sosesc la Ardud trupele germane, care vor 
rechiziționa clădirile administrative și le vor ocupa. 
La 9 octombrie 1944 se primește vestea la Ardud că 
rușii se apropie de Satu Mare. Lucrul acesta va 
stârni panica la Ardud și șvabii înscriși în SS, 
împreună cu rudele lor, se vor retrage cu armata 
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germană. Unii dintre cei care au făcut parte din 
administrația din Ardud se vor retrage și ei și vor 
pleca în Ungaria. Dintre ei au fost politiști, 
călugărițe, jandarmi, judecători și funcționari din 
Ardud. Unii se vor refugia, cum a fost și cazul 
președintelui partidului nazist din Ardud, până în 
America Latină. Înainte de a fugi, ne spun 
documentele, vor jefui tot ce era de valoare din ceea 
ce s-a pastrat în sinagogă după deportarea evreilor. 
Documentele păstrate arată frica celor care s-au 
făcut vinovați de fărădelegi la Ardud și au fugit. În 
Ardud se va instaura panica. Ultimii soldați 
germani care vor părăsi Ardudul vor fi cei din SS. 
Casele din Ardud au rămas goale, iar oamenii vor 
fugi pe dealuri, unii prin păduri, iar alții se vor 
ascunde prin cramele de vin. Pe 20 octombrie 1944 
au început bombardamentele armatei române 
asupra pozițiilor germane din Ardud. Biserica 
româno-catolică a fost avariată și nemții au aruncat 
în aer podul de la Cetate. Pe 23 octombrie 1944, 
trupele române și rusești vor intra în Ardud. Au fost 
zile negre ale locuitorilor din Ardud. Iată cum este 
descrisă atmosfera din acele zile:

„Zi și noapte se trage cu pușca, în special 
noaptea țin satul în teroare. Străzile sunt goale. 
Jandarmeria nu mai este și paza este formată de o 
gardă de coloniști. Toată noaptea se trage cu arma, 
iar jafurile erau generale. Este destul de trist că 
soldații au întinat multe femei și fete dintre noi”. 
(Historia Domus)

Odată cu intrarea trupelor sovietice în România 
și lovitura de la 23 august 1944, care a culminat cu 
arestarea lui Ion Antonescu și predarea lui rușilor, 
țara va fi sub ocupație rusească. La 12 septembrie 
1944 se va semna Convenția de Armistițiu la 
Moscova, care va impune României reparații de 
război draconice. Venirea soldaților ruși în 
Romania va constitui un puternic aliat al Partidului 
Comunist. 

În această perioada de timp, până la instaurarea 
guvernului Petru Groza, Transilvania, din punct de 
vedere administrativ, era condusă de către ruși și 
interpușii lor. Ca să poată impune comunismul în 
România, o parte dintre vechii funcționari și 
oameni ai administrației de ocupație din 1940-1944 
au fost exonerați de diverse abuzuri și crime. A fost 
o perioadă a incertitudinilor. Studiind documentele 
vremii, vedem frecvența schimbării prim-
pretorilor și a primarilor în funcții. La Ardud, unii 
dintre funcționarii primăriei sunt păstrați pe vechile 
poziții. Interesant este că o parte din documentele 
care i-ar fi incriminat au dispărut. Nu se știe ce s-a 
întâmplat cu cea mai mare parte a documentelor din 
anii 1940-1944. Se mai păstrează registre cu 
intrări-ieșiri de documente care arată importanța 

unora dintre cele care nu mai sunt. Totuși, o mică 
parte dintre ele se pastrează la Arhivele Naționale 
din Satu Mare. Acestea sunt note și rapoarte trimise 
de la Ardud către Comitele județean, care nu au fost 
distruse. Cei din Satu Mare au fost ocupați cu 
documente de care erau ei interesați să dispară. Cu 
toate că documentele păstrate sunt puține, acestea 
sunt suficente ca să arate regimul nemilos instaurat 
la Ardud. 

În perioada Convenției de Armistitiu, și la 
Ardud a existat o garnizoană rusească care, 
împreună cu administrația locală, au procedat la un 
recensământ al populației în anul 1945, pentru a 
putea stabili care este cota de producție datorată de 
fiecare locuitor al Ardudului ca daună de război. În 
1945, Ardudul avea 3088 de locuitori. În anul 1941 
avea o populație de 4927 de locuitori. Această 
diferență de 1839 de locuitori poate fi explicată în 
următoarea formă: 156 de români refugiați și 
plecați din Ardud. Comunitatea evreiască de 146 de 
persoane a fost decimată, cu excepția câtorva, în 
lagăre. Iar în 1945, în luna ianuarie, câteva sute de 
șvabi au fost duși la muncă forțat în U.R.S.S. O altă 
parte dintre cei din Ardud au murit în război. 
Ca și concluzie se impun următoarele constatări:
1. Deciziile luate la nivel mondial, uneori, pot să ne 
afecteze viețile, chiar dacă suntem la mii de 
kilometri distanță.
2. Există o responsabilitate morală și în fața istoriei 
a celor care sunt în funcții vremelnice, începând de 
la cei mai mici funcționari și până la cele mai înalte 
poziții.
3. O comunitate din Ardud, cea evreiască, a 
dispărut în mod tragic, în lagărele de exterminare, 
cu concursul concetățenilor lor.
4. Viața socială și economică a Ardudului a fost în 
mod grav afectată odată cu valurile de prigoană 
venite peste români și evrei, iar mai târziu peste 
șvabi.
5. A tăcea în fața nedreptății făcute altora nu-ți dă 
nici o siguranță că vei scăpa și tu. 

Când au fost prigoniți românii, ungurii, evreii și 
șvabi au tăcut. Când au fost prigoniți evreii, nici 
românii și nici ungurii și șvabii nu au luat atitudine: 
au tăcut. Când a venit rândul șvabilor, nici celelalte 
etnii nu au sărit în ajutorul lor: au tăcut. Această 
tăcere vinovată naște monștri în istorie. Există o 
responsabilitate morală în fața răului, indiferent de 
forma pe care o îmbracă. Nimeni nu poate justifica 
crima și jaful semenului său. Trebuie să învățăm să 
trăim împreună, să depășim demonii trecutului, 
încercând să facem lumea mai suportabilă pentru 
fiecare dintre noi. Aceasta este lecția pe care putem 
să o învățăm din tragicele evenimente petrecute la 
Ardud între anii 1940-1945.
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    lad Țepeș este unul dintre cei mai străluciți 
voievozi români, om politic, diplomat, luptător 
pentru centralizarea statului, comandant de oaste 
și strateg. Este una din figurile voievodale 
controversate ale istoriei noastre medievale. 
Situându-se între legendă și adevărul istoric, 
supranumit Țepeș (de la principala pedeapsă pe 
care o utiliza – tragerea în țeapă), Vlad Țepeș era 
fiul lui Vlad Dracul și nepotul direct al lui Mircea 
cel Bătrân. În copilărie și o parte din adolescență 
este ostatic la turci, împreună cu fratele său Radu 
cel Frumos.

Domnitorul Vlad Țepeș

Maturizându-se, are tendința de a se despărţi 
de Imperiul Otoman și de a se sui în scaunul 
înaintașilor săi Basarabi. Cu ocazia atacării de 
către turci a cetății Giurgiu, el trece în Țara 
Românească. Documentele vorbesc despre o 

primă domnie a lui Vlad Țepeș în anul 1448. Dată 
fiind calitatea de ostatic, se pare că această 
domnie (care n-a durat decât o lună, cel mult 
două) a fost luată cu ajutorul turcilor, cu sprijinul 
celui mai puternic pașă de la Dunăre, cel de 
Nicopole. În acest timp, pe tron era Vladimir al 
II-lea, dar care se găsea în campania sud-
dunăreană condusă de Iancu de Hunedoara. 
Întorcându-se din bătălia de la Kossovopolje 
(oct. 1448), Vladislav își reia domnia. Dar și Vlad 
Țepeș se desprinde de Imperiu, în timp ce Radu 
cel Frumos rămâne sub scutul sultanului.

Nu știm cu exactitate când Vlad Țepeș merge 
la curtea lui Iancu de Hunedoara, dar în răstimpul 
cât stă acolo, se întâlnește cu vărul său Ștefan cel 
Mare și împreună își perfecționează măiestria 
armelor și a tacticii de luptă. Vlad pregătește 
acolo acțiunea de ocupare a tronului Țării 
Românești, ajutat de Iancu de Hunedoara. Acesta 
nu mai apucă să vadă finalizarea pregătirii, 
deoarece se stinge la 11 august 1456, iar Vlad 
Țepeș ia domnia pe data de 22 august 1456, în 
urma victoriei asupra lui Vladislav.

Domnia principală (1456 – 1462) se 
caracterizează prin măsuri însemnate și eficace în 
interior și prin lupta pentru independență 
împotriva Imperiului Otoman. Sultanul 
Mahomed al II-lea, care vedea în Vlad Țepeș un 
obstacol puternic în calea expansiunii sale, 
organizează în anul 1462 o mare expediție 
împotriva domnului muntean. Deși la început 
oștile otomane sunt înfrânte, sultanul primește în 
ultimul moment ajutorul lui Radu cel Frumos, 
pretendentul la tron sprijinit de el. Vlad Țepeș 
este înfrânt și trece în Transilvania pentru a 
ajunge la Matei Corvin, regele Ungariei, cu care 
avea un tratat de alianță. Acesta dă crezare 
uneltirilor negustorilor sași, care îl acuză pe Vlad 
Țepeș de trădare și îl închide. Mai întâi, Vlad a 
îndurat o detențiune de patru ani, aspră, într-o 
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cetate de pe Dunăre, la Vișegrad, după care 
(1466) i se va fixa o reședință într-o casă din 
Pesta, unde va sta zece ani, timp în care se va 
căsători cu sora lui Matei Corvin. Cât despre 
urmași, documentele pomenesc un singur fiu al 
lui Vlad Țepeș, Mihnea cel Rău, viitorul domn al 
Țării Românești (1508 – 1509). Dându-și seama 
de greșeala făcută, și cu sprijinul lui Ștefan cel 
Mare, Vlad Țepeș este restabilit în scaun în anul 
1476. Ultima domnie durează doar o lună. Laiotă 
Basarab, care pierduse tronul, vine cu sprijin de la 
turci, Vlad Țepeș este atacat prin surprindere, 
garda personală lăsată de Ștefan cel Mare (200 de 
curteni) este aproape în întregime decimată și 
este ucis. Se pare că este înmormântat în biserica 
de la Snagov.

Opera lui Vlad Țepeș este, pe cât de rodnică, 
pe atât de necesară pentru destinele Țării. Ea se 
constitue din necesitatea organizării unei 
rezistențe active împotriva Imperiului Otoman, 
aflat în plină ofensivă. De aici decurg măsurile 
interne luate de Vlad Țepeș pe linia centralizării 
puterii domnești, a creșterii autorității și a 
prestigiului său intern și extern. Se evidențiază 
două categorii de măsuri. Din prima, face parte 
lupta asiduă și consecventă împotriva boierimii 
anarhice, care, folosind imunitățile feudale, se 
întărise mult după moartea lui Mircea cel Bătrân, 
boierii devenind adevărați domnitori pe 
pământurile lor. Ei erau dispuși mereu să trădeze. 
Prin măsuri radicale, inclusiv tragerea în țeapă, 
Vlad Țepeș reușește să aducă boierimea la 
ascultarea față de domn. Dând prioritate unor 
elemente credincioase din rândurile micii 
boierimi, târgoveților și țărănimii libere, el scade 
însemnătatea sfatului domnesc, contribuind, ca și 
Iancu de Hunedoara, și mai cu seamă, Ștefan cel 
Mare, la centralizarea puterii domnești. Aceluiași 
scop îi sunt afectate și măsurile de întărire a 
oștirii. Orientarea spre păturile mijlocii se 
reflectă și în domeniul oștirii. Apare clar că nu 
steagurile marilor boieri aveau prioritate în 
oastea lui Vlad Țepeș, ci elementele populare, 
Oastea cea Mare, alcătuită din toți locuitorii în 
stare să poarte arme. Oastea cea Mare a fost 
prezentă în 1462, anul bătăliei hotărâtoare purtate 
de Vlad Țepeș împotriva dușmanilor interni și 
externi. Având nevoie de luptători, Vlad Țepeș și-
a alcătuit o gardă personală din 60 de luptători, 
care făceau cerc în jurul lui, dar a apelat și la 
mercenari (nu prea mulți). 

Vlad Țepeș apare însă și în calitate de strateg. 
El nu a avut timp, ca alți domnitori, să folosească 

cele patru elemente tactice, presat mereu de 
otomani, care năvăleau în țară, în grupuri mai 
mari sau mai mici. De aceea, la Țepeș nu se 
cunoaște o bătălie mare ca Posada, Rovine sau 
Călugăreni. Presat mereu de ofensiva otomană, el 
a dat întâietate luptelor de hărțuială și, mai ales, 
un aspect al acestora – surprinderea. Este 
semnificativ în acest sens, „Atacul de noapte” 
asupra taberei otomane. 

A doua categorie de măsuri, care izvorâse tot 
din necesitatea întăririi autorităților domnești și 
impunerii lui Vlad Țepeș ca singur mare 
stăpânitor, au fost măsurile luate împotriva 
hoților, necinstiților, chiar și a elementelor de jos, 
care erau leneși, neproductivi. Din această 
necesitate s-a născut spiritul lui de dreptate și 
dorința de a pune ordine în toate. Modul cum 
împărțea dreptatea l-a făcut un Solomon 
dunărean și un Basarab al dreptății și al ordinei 
desăvârșite. Și toate aceste acte de politică internă 
le-a subordonat principalului scop al operei sale – 
asigurarea independenței țări. Acesta este sensul 
scrisorii adresate brașovenilor (10 sept. 1456) : 
“... gândiți-vă și voi că, atunci când un om sau un 
domn este tare și puternic, atunci poate face 
pacea cum vrea, iar când e fără putere, unul mai 
tare va veni asupra lui și va face cu dânsul ce 
vrea”.

Mai întâi, trebuie rejudecată structura sa 
intimă. Mai ales, pentru că el este cunoscut în 
istoriografie cu numele de Dracula (fiul dracului, 
adică al tatălui său Vlad Dracul) și Țepeș (de la 
pedeapsa tragerii în țeapă). Trebuie să ținem 
seamă de faptul că această pedeapsă nu era 
singulară, nici la noi, nici în istoria medievală și 
că, așa cum aprecia Constantin C. Giurescu, „în 
întreaga Europă, exista în vremea aceea o 
atmosferă de cruzime, că Vlad Țepeș n-a întrecut 
în privința aceasta pe alți monarhi ai veacurilor 
XV și XVI”. Pornind de la narațiunile săsești 
denigratoare, Vlad Țepeș a fost prezentat, în 
multe lucrări, ca un personaj crud, sadic, caz 
patologic chiar. În ultima vreme, a fost asemuit și 
identificat cu personajul fantastic și supranatural 
Dracula vampirul, iar România, patria acestuia. 
Xenopol a înțeles prea bine însă că măsurile luate 
de Vlad Țepeș au corespuns unei necesități 
istorice (rațiune de stat) puse în slujba impunerii, 
în fața străinătății, a independenței țării. „Crud 
până în măruntaie – notează istoricul – străin de 
milă și de îndurare, el puse cumplita fire în slujba 
țării sale și după ce o curăți de relele lăuntrice, 
tăind și acolo unde ar fi putut lecui, el puse piept 
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în contra înjosirii în care căzuse țara”.
 Nu trebuie uitat faptul că în epoca lui, 

Vlad Țepeș apare ca un om smerit și un credincios 
creștin. El este ctitorul Mănăstirii Snagov, ca și a 
bisericilor de la Târgșor (Prahova) și a Mănăstirii 

Comana. România nu este patria lui Dracula 
vampirul, ci a domnitorului Vlad al II-lea 
Basarab, domnul dreptății și al ordinei 
desăvârșite, al luptătorului pentru centralizarea 
statului și asigurarea independenței sale.

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

Niculescu, București, 2001
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Prof.	Carol	C.	KOKA

              artografia este o disciplină care se ocupă 
cu întocmirea, redactarea și editarea hărților și a 
planurilor topografice. Termenul de cartografie 
provine din limba franceză cartografie. 
Cartografia generală se ocupă cu întocmirea 
hărților necesare tuturor științelor și domeniilor 
care utilizează astfel de reprezentări. Schițe 
primitive au fost descoperite în Mesopotamia, 
Egip t ,  l a  amer indien i .  Topograf i i  d in 
Mesopotamia executau planuri de hărți în scopuri 
juridice și practice. Așa avem Papirusul din 
Torino, elaborat în jurul anului 1.300 î.Hr., sau 
Harta lumii babiloniene, datată în jurul anului 
600 î.Hr.
      Grecii au făcut progrese însemnate în 
întocmirea hărților. Prima hartă greacă a fost 
alcătuită de Anaximandru din Milet, circa 611-
546 î.Hr., urmat de Eratostene pe la 272-194 î.Hr. 
O culme a cartografiei antice a fost atinsă prin 
întocmirea Tabulei Peutingeriana și Geografia 
lui Klaudios Ptolemaicos, circa 90-168 d.Hr. Nu 
s-au lăsat mai prejos nici arabii. Tbit ibn Qurra, 
mort în anul 901, a realizat o hartă numită 

Imaginea pământului. Apoi, Ibn- Wadiha a creat 
Cartea țărilor și, în sfârșit, geograful Yaquit ibn-
Abdullah al Rumi al Hamawi a scris Dicționarul 
țărilor. Realizări de seamă au avut și chinezii, 
apoi, în anul 1578, flamandul Gerardus Mercator 

1(1512-1594).  
      În spațiul românesc, primul cartograf a fost 
Dimitrie Cantemir (1673-1723), autor al celebrei 
cărți Descriptio Moldaviae.
      Prima hartă care reprezintă teritoriul de astăzi 
al României a fost întocmită de către Claudius 
Ptolomeius, astronom, matematician și georgraf 
grec, hartă care include ca element central Dacia. 
O altă hartă cu imaginea Daciei este amintita 
Tabula Peutingeriana, care deși arată deformat 
realitatea din teren, Dacia fiind extinsă de la est la 
vest, are meritul de a introduce pentru prima dată 
distanțele dintre localități.
      O altă hartă a fost elaborată de către umanistul 

2 brașovean Iohannes Honterius. Harta acestuia 
reproduce pentru prima oară imaginea veridică a 
formei cvasiliniare a Carpaților și denumește cele 
trei Țări Românești: Moldova, Valahia și 

Satu	Mare	în	vechile	
reprezentări	cartografice

C
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3Transilvania.
      Cea mai veche reprezentare cartografică pe 
care apare și orașul nostru, cu denumirea de 
Zotmar,  este harta lui Nicolaus Sanson 

4d'Abbeville  (foto), hartă întocmită în anul 1655. 
Harta poartă titlul Etats de l'Empire de Turqs en 
Europe, Valahia, Transilvania et Moldova. Pe 
această hartă sunt redate foarte amănunțit 
așezările omenești care, în majoritate, există și 
astăzi.
      Specialiștii în domeniul cartografiei, precum 
Victor Dumitrescu și Victor Sficlea, sunt de 
părere că Sanson a reușit să dea hărții un conținut 
realist, ceea ce se explică prin spiritul inovator 
introdus în cartografie de Gherardus Mercator, 
autorul unui celebru atlas în 1595. Sanson preia 
principiul lui Mercator potrivit căruia „un 
conținut autentic al hărților se obține prin 
folosirea unor izvoare cartografice întocmite de 
autohtoni”. 
      Pe harta lui Sanson, Satu Mare apare cu 
numele de Zotmar, și este situat pe malul 
Someșului. Dintre localitățile din nord-vestul 
României care apar pe hartă mai remarcăm: 
Dejul, Clujul, Bistrița, Oradea, cu numele de: 
Dees, Colosfvar, Besterccze, Waradin. Nicolas 
Sanson a fost geograful și cartograful de curte al 
regelui Franței, Ludovic al XII-lea, fiind unul 
dintre cei mai importanți cartografi ai vremii și 
fondatorul unei adevărate dinastii de cartografi.
      Pe o gravură de epocă, cetatea Zotmar apare 
ca o cetate de pământ, construită pe la 1543, de 
către familia princiară a Bathoreștilor. Cetatea 
avea cinci bastioane. În interior se remarcă o serie 
de clădiri din pământ și lemn: Monetăria, care a 
funcționat aici încă din anul 1230, camera sării, 

menționată în 1310. Cetatea veche, din perioada 
medievală timpurie, a fost serios afectată de 

5marea invazie a tătarilor din 1241.  
      După anul 1543, au început lucrările de 
schimbare a albiei Someșului, astfel încât cetatea 
Zotmar se afla practic pe o insulă, legată de 
drumurile principale prin trei poduri. Pe gravură 
se distinge clar podul spre Drumul Careiului, azi 
podul Decebal.
      Cetatea și orașul Satu Mare au avut în cursul 
istoriei un rol economic, politic și militar. Unul 
dintre călătorii epocii, francezul Pierre 
Lascalopier, a făcut în vara anului 1574 o 
călătorie în Transilvania, venind dinspre Cluj, 
poposind la Ardud. La 26 iulie a ajuns la Satu 
Mare. El amintește că intrarea în cetate era bine 
apărată. A stat la Satu Mare vreme de trei 

6săptămâni.  
      Un alt călător, italianul Antonio Possevino 
(1533-1611), arată într-o scrisoare adresată 
regelui Poloniei, Ștefan Báthory că: ,,Orașul 
însuși este înfloritor… datorită și avantajului 
oferit de râul Someș, care îl înconjoară și îl 
scaldă de jur împrejur”.
      În anul 1660, celebrul istoriograf turc Evlia 
Celebi, venind dinspre Oradea, a remarcat forma 
pentagonală a cetății, cu bastioanele de apărare, 
ale căror nume erau: Bastionul de alamă, 
Bastionul Pisicii, Bastionul nou, Bastionul 
umplut și Bastionul Hoswant. A mai menționat și 
faptul că cetatea își trăia ultimele zile, când, în 
ianuarie 1705, garnizoana austriacă s-a predat lui 
Simon Frogács, unul dintre căpitanii lui Francisc 
Rákoczi al II-lea, care a decis demolarea cetății, 

7care suferise mult în urma incendiului din 1703.
        

1.Florin Achim, Cartografie generală, Editura Universitară, 2018 
2.Iohannes Honterius (1498-1549), fiul unui tăbăcar din Brașov. A fost un învățat umanist sas, reformator religios al 
sașilor din Transilvania. În anul 1520 s-a înscris la Universitatea din Viena. În 1530 preda la Universitatea Iagellonă din 
Cracovia, apoi la Basel. Aici a tipărit în 1532, cunoscuta reprezentare a Transilvaniei, Cartographia Transylvaniae 
Sybenbürgen. 
3.Ludwig Binder, Iohannes Honterius, București, 1996
4.Nicolas Sanson (1600-1667), a studiat la iezuiți. La vârsta de 18 ani a întocmit harta Les Postes France. În 1632 a 
elaborat atlasul Melchior Tavernier.
5.Rogerius, Carmen miserabile, în Izvoarele istoriei românilor, vol. V, p. 29, 1935 și Alexandru Gonta, Românii și 
Hoarda de Aur 1241-1502, München, 1983.
6.Carol C. Koka, Satu Mare - Mărturii medievale, în ”Cronica sătmăreană”, anul XIX, nr.5069, sâmbătă 22 martie 1986, 
p.4
7.Carol C. Koka, Cetatea de la Satu Mare și incendiul din 1703, Mărturii culturale, anul III, nr. 4 (12), octombrie-
decembrie, 2018, p.17-18
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Cronicarul	Nicolae	Densușianu	(1846-1911)	
despre	Revoluția	lui	Horea

Prof.	Ioan	CORNEANU
Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

             icolae Densușianu s-a născut la 18 aprilie 
1846, în localitatea Densuș din județul 
Hunedoara și a decedat la 24 martie 1911, la 
București. A fost un excelent jurist și istoric 
român, membru corespondent al Academiei 
Române, cunoscut prin lucrarea sa monumentală, 
Dacia Preistorică.

Ca istoric, s-a remarcat drept unul dintre 
continuatorii muncii lui Eudoxiu Hurmuzaki. 
Între anii 1887-1897 a publicat șase volume de 
documente referitoare la Istoria Poporului 
Român. De mare apreciere s-a bucurat și 
monografia din 1884, intitulată „Revoluția lui 
Horea în Transilvania și Ungaria 1784-1785”, 
precum și studiile sale de istorie militară. 
Influențat de Școala Ardeleană, a fost un adept 
convins al curentului latinist.

Nicolae Densușianu (1846-1911)

La fel ca și Bogdan Petriceicu Hașdeu, a 
atribuit ideile epocii anterioare și a avut obsesia 

începutului Istoriei Românilor, întreprindere în 
cursul căreia a apelat, în lipsa izvoarelor sigure, la 
tradiții, legende și folclor.

Nicolae Densușianu a lucrat peste 25 de ani 
la cartea „Dacia Preistorică”, apărută postum în 
anul 1913, care a fost descrisă de istoricii 
contemporani și ulterior „drept o lucrare de 
fantezii”. Dacă la momentul publicării a suscitat 
doar emulația unor istorici amatori, lovindu-se de 
profesionalismul școlii critice, el a devenit cu 
timpul o mare personalitate.

În 1865, el a terminat liceul, iar examenul de 
maturitate l-a trecut cu laudatibur valde borum. 
În același an s-a înscris la Facultatea de Drept din 
Sibiu. În toți anii de studiu a fost premiant. În 
1870 îndepl ineș te  funcț ia  de  notar  a l 
Magistraturii orașului Făgăraș. Tot în 1870 
depune o cerere pentru examenul de avocatură, 
pe care îl primește în 1872 din partea Curții de 
Apel din Târgu Mureș.

 Nicolae Densușianu a fost frate cu Aron 
Densușianu, poet și critic literar, profesor de 
limba latină la Universitatea din Iași. Alături de 
acesta și Teofil Frâncu, a scos în Făgăraș 
publicația „Orientul Latin”. În anul 1878 este ales 
ca membru corespondent al Academiei Române 
și primește ca sarcină să alcătuiască o culegere de 
documente despre Istoria României. În urma unei 
munci uriașe, a adunat 38 de valoroase 
documente-manuscrise, peste 785 de documente 
despre Revoluția lui Horea, Cloșca și Crișan și 
125 de documente din perioada 1290-1800. O 
caracterizare a acelei munci, Nicolae Densușianu 
o face în felul următor: „În timp de 15 luni, cât a 
ținut misiunea aceasta, am cercetat peste 12 
biblioteci și 16 manuscrise. Am studiat peste tot, 
diferite colecții de manuscrise și documente ce 
pot să reverse o lumină nouă sau să deschidă 
perspective mai vaste în decursul istoriei noastre 
naționale. Cel mai prețios material istoric, cu 
privire la epoca aceasta, l-am aflat în arhivele 
Cancelariei Aulice Austriece și în Arhiva 
Comisiunii Iancovicine. Actele descoperite aici 
ne dezvelesc înaintea ochilor o lume cu totul nouă 

N

94



și  necunoscută până acum, care ne dă 
posibilitatea să cunoaștem cumplitele suferințe 
ale străbunilor și ale părinților noștri, ele 
răstoarnă în mod decisiv rătăcirile scriitorilor 
străini, ce influența literatura modernă română să 
îmbrace costumul verității istorice”.

În 1884, Ion Brătianu îl numește pe Nicolae 
Densușianu translator pe lângă Marele Stat Major 
al Armatei Române. În perioada 1884-1911, a 
fost director al Bibliotecii Militare Naționale. În 
1885, Academia Română l-a premiat pentru 
lucrarea „Revoluția lui Horea în Transilvania și în 
Ungaria”, primind și suma de 5000 de lei, o 
valoare mare pentru acele vremuri.

În 1895 este rugat de Ministrul de Război să 
întocmească o lucrare despre Căpitanii Armatei 
Române. Nicolae Densușianu a scris lucrarea: 
„Domnii Glorioși și Căpitanii Celebri ai Țărilor 
Române”. Un pasaj din această lucrare ne spune: 
„Istoria Poporului Român din cele mai vechi 
timpuri până în zilele noastre este o lungă serie de 
lupte uriașe, ce a făcut să le susțină cu multă 
vitejie și devotament Poporul Român, pentru 
apărarea Țărilor Române, a naționalității, limbii, 
religiei și a libertății sale”.

 La 1 aprilie 1897, Nicolae Densușianu a 
fost avansat ca Șef Birou clasa a II-a în cadrul 
Statului Major al Armatei Române. În ziua de 24 
martie 1911 a încetat din viață și a fost 
înmormântat în cimitirul Bellu din București.

 Nicolae Densușianu, în Cronica sa 
privind „Revoluția condusă de Horea”, ne lasă 
informații de o deosebită importanță: 

 „Așa se termină această Revoluție, care a 
agitat așa de mult spiritele în Transilvania, epocă 
care a scos la lumină lupta latentă, ce exista de 
mai multe secole și sub diferite forme între cele 
două națiuni, între Români și Unguri, de peste 
Carpați.

 Începută în Munții Abrudului, în numele 
mai multor comune românești în anul 1782, ea 
ajunge în numele tuturor iobagilor români din 
Munții Abrudului, apoi în numele tuturor 
românilor din Transilvania.

 Din eliberarea de crunte abuzuri, se 
ajunge la eliberarea Poporului Român din 
iobăgie, la eliberarea Transilvaniei de dominația 
sălbatică a elementului unguresc.

 Iobagii, preoții, plutașii, băieșii, oamenii 
liberi, sătui cu toții într-o formă de amarele și 
cruntele suferințe ale trecutului, s-au făcut cu toții 
emisari, căpitani, bravi ostași, și cu toți au primit 
dictatura unui țăran-Horea, care a constituit o 

epocă plină de învățăminte.

Horea (1730-1785)

 Această epocă ne probează, că nici 
înfiorătoarele Decrete ale lui Vladislau (1514), 
nici unirea celor trei națiuni: unguri, sași și secui 
(1437-1438), nici Aprobatele și Compilatele 
(1653, 1669), care a declarat pe Români oameni 
fără patrie, nu au putut să întemeieze fericirea 
nobilimii ungurești și cu atât mai puțin fericirea 
Ungariei și a Transilvaniei.

 Dacă Ungaria nu s-ar fi abătut de la 
primele instituții ale regilor unguri, dacă nu ar fi 
părăsit sistemul, care în primele secole respectau 
libertatea națională în Ungaria, dacă ar fi lăsat 
neatinse instituțiile vechi ale Poporului Român, 
organizarea sa militară, districtele sale românești, 
dacă nu ar fi luat din mâna acestor țărani militari 
proprietatea de pământ, dacă Națiunea Română, 
singură în număr considerabil și cu teritorii 
naționale extinse în Transilvania și în părțile 
Ungariei, ar fi fost lăsată și de aici înainte ca 
Națiune cu drepturi politice, precum fusese până 
la finele secolului al XIII-lea, mai mult, dacă nu 
s-ar fi desființat în anul 1653 chiar și drepturile de 
simplu cetățean ale Românului – tristă răsplată 
pentru șiroaiele de lacrimi și sânge, ce le 
vărsaseră odată Românii în interesul Ungariei, 
atunci dezastrul nu s-ar fi întâmplat.

 Dar, încetul cu încetul, din poporul militar 
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se transformaseră în sclavi agricoli, și în loc de 
armată numeroasă românească care apără 
Carpații și Dunărea, se crea o ceată numeroasă de 
sclavi, supuși unui foarte mic număr de 
privilegiați unguri, incapabili să se apere pe sine 
și încapabili să apere țara.

Elementul cel vechi de apărare al statului a 
dispărut. În locul clasei de arme se ridică 
nobilimea de naștere ungurească. În locul 
războaielor victorioase externe începură 
războaiele nefericite interne, luptele cu sclavii 
români, și în locul castrelor de la frontiere, 
nobilimea ungurească își construia castre care să 
o apere împotriva supușilor săi.

 Din timpul acesta datează fatalele 
consecințe ale noului sistem, lunga și trista serie 
de revoluții, epoca de decadență a Regatului 
Ungar.

 În urma zdrobitoarei catastrofe de la 
Mohacs (1526), Regatul Sfântului Ștefan își 
pierdu independența sa, luptă în care nu a putut să 
adune mai multă armată de 20000 de oameni 
(Katona, Histoia critica, XIX, P. 678-679), căci 
nu mai existau vechii legionari, și mai înainte cu 
12 ani, Camera Ungariei a decretat pedepse 
oribile împotriva sclavilor țărani români și-i 
aruncase pe toți în lanțurile servituții veșnice.

 Așa s-a întâmplat în secolul trecut, în 
epoca anilor 1780-1790, când Împăratul Iosif al 
II-lea a răsturnat Constituția Ungariei. Atunci, 
poporul întreg de sclavi români, deposedat de 
toate, care de altă dată își vărsase sângele său în 
războaiele Ungariei, de astă dată nu a mai putut să 
întindă mâna de ajutor, din contră se ridica asupra 
nobilimii ungurești și a supușilor ei.

 Aceleași evenimente, aceleași experiențe 
se repetară la 1848-1849, în ultima luptă de 
libertate a Ungariei. Atunci s-au ridicat împotriva 
tendințelor ungurești nu numai Românii, dar și 
Croații, Sârbii și Sașii, fapt pentru care Ungaria a 
sucombat.

 Astfel, revoluția de la 1784 și toate 
dezastrele urmate asupra Regatului Ungar din 
secolul al XIV-lea încoace, ne arată cât de fatal a 
fost pentru Ungaria noul sistem de distrugere a 
naționalităților. Istoria este implacabilă față de 
greșelile popoarelor”. (Din Revoluțiunea lui 
Horea în Transilvania și Ungaria (1784-1785) 
scrisă pe baza documentelor oficiale de Nicolae 
Densușianu, 1884, p. 517-519)

  
Din cartea în manuscris 

Cronicari români din Ardeal 
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Ioane,
În Ardeal, de altădată,
N' aveai spor, n' aveai folos
Și trăiai numa' n ponos.
Ca o vită înjugată.

Sămănai mălai și grâie
Și creșteai cirezi de boi,
Dar copiii-ți erau goi
Și tu slab, ca o momâie.

Doborai păduri virgine,
Le cărai cu boii tăi
Prin coclauri și prin văi
Pentru liftele străine.

Te culcai cu nodu' n gât;
Dimineața te sculai
Iar cu of și iar cu vai…
Tot ce-aveai ți-era urât.

Și plăteai atâta bir,
Nu joiai să mai răzbești
De moșiile grofești,
Doar la groapă, 'n cimitir!

Ioane,
Astăzi, vere, s'a 'ntors roata,
Ai ieșit din ceasul rău,
Ești stăpân tu pe al tău
Și-i stăpână toată gloata.

Astăzi boii-ți ară ție
Rodu-l cari la tine-acasă,
Ai ce pune și pe masă,
Numai Domnul să te ție!...

Ioane,
D' apoi dac' ar fi să fie,
Grofii să se 'ntoarcă iar
Ști[i] tu, colea, la hotar
Și să-ți ceară din moșie?...

Ioane,
Eu cred, că din blând, ce ești
Te-ai preface dintr' odată
Într-o fiară 'nfuriată,
Un bălaur din povești…

Și te-ai duce, ca și-un vânt,
Să dobori pe-acei nemernici,
Care, zău, că nu sunt vrednici
Să mai calce pe pământ!

“Ioane, 
Nu mai fi îngândurat, 
Pân' mai sunt coase-n chiotoare 
Şi topoare 'n tăietoare, 
N' avem noi nimic de dat! 

Pân' mai este-un Dumnezeu, 
Pân' mai este-o ţâr' de lege 
Pân' avem aşa un Rege, 
Ce-i al tău, e „tăt” al tău!”.

Răvaș	către	Ion	din	Ardeal
Dariu	POP

Precizare: 
Poezia Răvaș către Ion din Ardeal este prima dintre cele 23 de piese care compun volumul 

Crizanteme târzii – poezii” (Athenaeum – Satu Mare. Publicațiunea „Astrei” sătmărene) publicat 
de Dariu Pop în 1938. 

Poezia este un ecou și un răspuns la frământările ardelenilor, mai ales ale celor din Nordul 
Ardealului din anii tulburați de revizionism, premergători tragediei naționale din 30 august 1940. 

Fără a risipi lirismul care susură subteran, fără a neglija uneltele poetice, versurile identifică o 
sumă de nedreptăți suferite de țăranii români, invocați prin numele generic Ion, după care poetul 
trage un semnal de alarmă privind pericolele care stau la pândă, dacă ochiul de veghe nu va rămâne 
deschis. Și, mai ales, dacă unii vor fi doborâți de somnul uitării, lăsându-se copleșiți de indiferență 
și de vânturile dezbinării.

Versurile reprezintă replica poetului dintr-un dialog imaginar cu un reprezentant al neamului 
său. Ele transmit într-un limbaj simplu și direct, cu elemente lexicale „de-acasă”, adică specifice 
Ardealului, un mesaj de încredere în puterea brațelor, în înțelepciunea unificatoare a Regelui și în 
aripa ocrotitoare a Divinității.

Prof. drd. Ioan NISTOR
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