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   şa după cum aminteam în precedentul 
număr, şi cum de altfel ne-am propus la început 
de an, în această toamnă am reuşit să organizăm o 
manifestare de suflet, pentru a marca cei 10 ani de 
când noua serie a revistei „Eroii Neamului” apare 
neîntrerupt, trimestru de trimestru, la Satu Mare. 
După multe tatonări şi zbateri, am reuşit să 
aducem la Satu Mare doi conferenţiari de 
excepţie, în funcţie de al căror program am 
stabilit şi calendarul manifestărilor. Dacă în 
privinţa confererenţialului universitar dr. Ion 
CÂRJA de la Facultatea de istorie a Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca lucrurile au fost 
un pic mai uşoare, în ceea ce-l priveşte pe 
păr inte le  dr.  Cons tant in  N E C U L A , 
conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie 
din Sibiu, a fost nevoie de multe eforturi şi 
insistenţe, dat fiind programul său foarte încărcat. 
Eforturile nu au fost zadarnice, deoarece am 
oferit sătmărenilor posibilitatea de a asculta pe 
viu una din cele mai cunoscute şi apreciate voci 
ale ortodoxismului românesc şi nu numai. 

Astfel, părintele Necula nu s-a limitat 
doar la a fi prezent la Simpozionul ştiinţific 
„Eroii Neamului-10 ani”, organizat de 
Asoiciaţia Civică Tempora şi redacţia revistei în 
cadrul proiectului Editarea revistei Eroii 
Neamului şi organizarea Simpozionul 
ştiinţific „Eroii Neamului-10 ani”, co-finanţat 
de Consiliul Judeţean Satu Mare, în conformitate 
cu Legea nr. 350 din 2005, ci a mai susţinut o 
conferinţă la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena (duminică, 03.11.2019, ora 18:00), 
precum şi o întâlnire cu elevi şi tineri din Satu 
Mare, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului 
(luni, 04.11.2019, ora 12:00). După aprecierea 
noastră, la cele două momente, cumulat, au 
participat peste 3.000 de persoane.

Mulţumim pe această cale conducerii 
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului, în special PreaSfinţiei Sale Timotei 
Sătmăreanul, care ne-a sprijinit în aducerea 
părintelui Necula la Satu Mare, precum şi 
Protopopiatului Ortodox Român, personal 
părintelui Ioan Socolan, şi profesorilor de religie 
din municipiu care au făcut posibilă realizarea 
celor două conferinţe.

D e s i g u r ,  m o m e n t u l  c e n t r a l  a l 
manifestărilor l-a constituit Simpozionul 
ştiinţific „Eroii Neamului-10 ani”, care a avut loc 
în sala Teatrului de Nord Satu Mare, în prezenţa a 
peste 300 de participanţi. (Notă: Din nefericire, 
încă în societatea sătmăreană se mai fac simţite 
unele atitudini şi comportamente nu tocmai 
civilizate, în sensul că am fost nevoiţi să refuzăm 
multe solicitări de participare la eveniment, 
pentru că locurile erau deja atribuite altor 
personae, care, din diverse motive, mai mult sau 
mai puţin obiective, nu au mai venit, rămânând 
astfel câteva locuri libere chiar în mijlocul sălii. 
Poate dacă puneam un preţ oarecare pentru 
fiecare loc, alta ar fi fost situaţia!! De luat aminte 
şi pentru alţi organizatori de evenimente de acest 
gen!) 

Anterior, de la ora 16:30, împreună cu 
autorităţile judeţene şi municipale, precum şi din 
partea Muzeului Judeţean, am depus două 
coroane de flori la Monumentul Eroului 
Necunoscut din Piaţa Libertăţii, moment scurtat 
mult de o ploaie deasă şi rece. Păcat că vremea nu 

Jurnalul	cimitirelor	şi	monumentelor	eroilor	
(XL)

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET
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ne-a permis să stăm mai mult în faţa statuii ce 
imortalizează soldatul român ce a eliberat aceste 
ţinuturi în urmă cu 100 de ani, pe care l-am ornat 
cu 4 ghirlande de flori, aşa cum văzusem că arăta 
la o manifestare din perioada intebelică, într-o 
fotografie de epocă. Aşa, ne-am linitat la un Tatăl 
nostru şi depunerile rapide ale coroanelor… 

Simpozionul de la Teatrul de Nord a fost 
moderat/prezentat de către inimoasa şi valoroasa 
noastră colaboratoare dr. Daniela Bălu, debutând 
cu intonarea Imnului Naţional de către Corala 
Arhanghelii a Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de către 
părintele dr. Petrică Covaciu. În continuare, dr. 
Daniela Bălu a făcut o scurtă prezentare a 
activităţii Asociaţiei Civice Tempora şi a revistei 
Eroii Neamului, scoţând în evidenţă  eforturile 
autorilor şi colaboratorilor depuse în 10 ani 
pentru apariţia trimestrială a publicaţiei ce 
reprezintă în prezent o mândrie a sătmărenilor. 
Discursul domniei sale poate fi lecturat într-un 
articol separat din acest număr.

A urmat discursul de o înaltă ţinută 
ştiinţifică şi academică a conf. univ. dr. Ion Cârja, 
care a făcut o prezentare sintetică a contextului 
politic, militar, economic şi social al făuririi 
României Mari, cu particularizări privind 
ţinuturile sătmărene, respectiv necesitatea 
obiectivă, încuviinţată de Antanta, ca Armata 
Română să le elibereze de trupele bolşevice 
maghiare ale lui Bela Kun, mai mult, să alunge 
acest regim instalat la conducerea Ungariei în 
martie 1919, fapt care atestă justeţea Tratatului de 
Pace de la Trianon, de la semnarea sa la 4 iunie 
1920, până în prezent. 

A fost invitat apoi în scenă prefectul 
judeţului Satu Mare, Darius Filip, care a adresat 
un cuvânt de salut participanţilor şi a elogiat în 
câteva cuvinte activitatea asociaţiei şi revistei 
noastre, acordând o diplomă de excelenţă 

subsemnatului, „pentru contribuţia decisivă în 
continuitatea noii serii a publicaţiei”. De 
asemenea, mi-a înmânat o plachetă festivă din 
partea colegilor din Asociaţia Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de 
Informaţii - Sucursala Satu Mare, al cărei 
preşedinte sunt de 11 ani, fapt ce a constituit o 
mare, dar frumoasă surpriză pentru mine, aceasta 
însemnând că munca mea este apreciată de 
camarazi, ceea ce nu e puţin lucru în mediul 
militar… Alături de dânsul a fost şi doamna 
Veronica Mihăilescu, consilier în cadrul 
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din 
Bucureşti  (instituţie aflată în structura 
Ministerului Apărării Naţionale), care mi-a 
înmânat o Diplomă de Onoare din partea 
directorului, domnul colonel Alin Mihai Preda, 
„pentru promovarea Cultului Eroilor, prin 
intermediul revistei Eroii Neamului”.

Mulţumindu-le oficiali tăţi lor pentru 
distincţii, pe care le-am dedicat redactorilor şi 
colaboratorilor, am susţinut şi eu un scurt discurs, 
în care am adus în atenţia auditoriului contextul în 
care am publicat primul număr al noii serii, în 
octombrie 2009, precum şi parcursul ulterior al 
revistei. Nu i-am uitat pe autorii şi colaboratorii 
care au trecut în veşnicie, solicitând publicului 
menţinerea unui moment de reculegere în 
memoria celor care au fost, în ordine alfabetică:  
Veteran de război Lt. colonel (rtg) Mihai M. 
Baciu; Veteran de război Lt. colonel (rtg) Nicolae 
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A. Bentu; Profesorul Ioan Ciarnău; Ing. Ioan 
Dan; Colonel (r) Mihai Mareş; Lt. colonel (r) 
Dumitru Percea - redactorul coordonator al 
primei serii; Colonel (r) Marius Popescu-
Călăraşi; Colonel (r) Petru Prodan; Veteran de 
război Lt. colonel (rtg) Neculai Resmeriţă; 
Profesorul Traian Rus; Veteran de război General 
de brigadă (rtg) profesor Gheorghe Săveanu; 
Preotul protopop Alexandru Tincu; Dr. Gheorghe 
Toduţ.

Am amintit, pe scurt, realizările asociaţiei, al 
cărei motor a fost revista Eroii Neamului, printre 
care scoaterea la lumină, cu bune şi rele, a 
operelor comemorative de război de pe raza 
judeţului nostru, iniţierea proiectului „Un Catarg 
pentru Centenar”, care a dus la amplasarea a peste 
40 de catarge de susţinere a Drapelului Naţional, 
în special în curţile şcolilor şi bisericilor 
sătmărene, dar mai ales a reamplasării 
Monumentului Eroului Necunoscut în Piaţa 
Liberăţii din municipiul Satu Mare. Aici, am 
subliniat şi demersurile pentru ca autorităţile 
judeţene şi locale să organizeze manifestări de 
amploare pentru aniversarea, în 19 aprilie 2019, 
la Cimitirul Eroilor şi la  Monumentul Eroului 
Necunoscut, a 100 de ani de la eliberarea 
Sătmarului de sub ocupaţia bolşevică maghiară şi 
intrarea, pentru întâia oară, a Armatei Române în 
Satu  Mare.  Înt r-un cuvânt ,  ce lebrarea 
CENTENARULUI SĂTMĂREAN, aşa după 
cum l-am numit noi şi sub a cărui egidă au apărut 
numerele din acest an ale revistei. 

În context, am făcut apel la autorităţi să dea 
curs iniţiativei noastre de a consfinţi data de 19 
aprilie 1919 ca una importantă pentru judeţul şi 
municipiul Satu Mare, care să fie marcată la fel ca 
celelalte zile importante din calendarul 
instituţional al României, iar o stradă sau piaţă 
din urbea reşedinţă de judeţ să poarte acest nume, 
solicitare susţinută de public prin aplauze.

Referitor la efectele produse în timp de 
revistă, în special ca urmare a semnalelor de 
alarmă trase de către mine în rubrica de faţă, am 
scos în evidenţă două proiecte de importanţă 
majoră, respectiv: Reabilitarea Cimitirului 
Eroilor din municipiul Satu Mare de către 
Primăria şi Consiliul local Satu Mare şi 
reabilitarea a 29 de opere comemorative de 
război din judeţ de către Consiliul Judeţean şi 
Muzeul Judeţean Satu Mare, printr-un proiect 
finanţat de către Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. Referitor la cel de-al doilea proiect, 
este foarte bine că s-a luat această iniţiativă, care-

i aparţine colegului meu, colonel (r) Ştefan 
Coşarca, actualmente director de cabinet al 
preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, 
Pataki Csaba, însă mult mai bine ar fi fost să nu se 
ajungă în astfel de situaţii, respectiv instituţiile 
care administrează aceste obiective, de regulă 
primăriile şi parohiile locale, să-şi fi făcut la 
vreme datoria!! Lucru care este valabil şi de acum 
înainte pentru toţi cei care au în responsabilitate 
morminte sau monumente de eroi!!!

La final, am mulţumit din nou autorilor, 
colaboratorilor şi cititorilor, dar şi celor ce ne 
sprijină financiar, în special Consiliului Judeţean 
Satu Mare, pentru cofinanţarea editării revistei şi 
a însuşi simpozionului dedicat celor 10 ani de 
viaţă a acesteia, precum şi familiei mele pentru 
înţelegere. Desigur, mulţumirile de final au fost 
adresate celor doi invitaţi speciali, conferenţiarii 
universitari dr. Ion Cârja şi dr. Constantin Necula, 
cărora le-am oferit câte o plachetă aniversară 
personalizată, având următorul text: „În semn de 
respect și prețuire pentru stăruința cu care aduce 
un prinos neamului românesc, în misiunea 
domniei sale!”, poftindu-l apoi pe părintele de la 
Sibiu să ne vorbească despre „Jertfa la români”.

Ei bine, părintele ne-a ţinut o lecţie, aşa cum 
doar dânsul ştie s-o facă, de istorie, spiritualitate, 
patriotism, credinţă şi jertfelnicie specifice 
poporului român de care s-a învrednicit de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii. Cuvântul 
părintelui Necula a fost atât de emoţionant, de 
pătrunzător şi spus cu atâta naturaleţe, încât în 
sală s-a aşternut o linişte desăvârşită, publicul 
ascultând discursul ca pe ceva mesianic, venit 
direct de la Divinitate. Pentru cei care nu au reuşit 
să ajungă la simpozion, dar şi pentru cei care 
doresc să mai audă din vorbele încărcate de 
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spiritualitate, credinţă şi patriotism, am postat pe 
pagina noastră de faceboock, Asociaţia Tempora 
România 100, întregul discurs. În plus, credem că 
am câștigat un valoros colaborator al revistei, 
deja părintele punându-ne la dispoziție, pentru 
acest număr, un interesant și foarte bine 
documentat material despre Revista Teatrală din 
Ardeal. Nutrim speranţa că această prezenţă a 
preacucerniciei sale la Satu Mare să fie doar 
începutul unei colaborări frumoase şi rodnice, 
sătmărenii având nevoie, din când în când, de 
îmbărbătarea şi binecuvântarea părintelui.

La final, Corala Arhanghelii a susţinut un 
minirecital de cântece patriotice, care a ridicat 
efectiv sala în picioare, simpozionul încheindu-se 
într-o atmosferă de înaltă trăire şi simţire 
patriotică românească, pe care ne-am dori-o cât 
de frecvent în urbea noastră. Dovadă a preţuirii pe 
care sătmărenii i-o acordă părintelui Necula este 
şi faptul că, după simpozion, acesta a zăbovit 
aproape o oră în foaierul teatrului pentru a da 
autografe şi a se întreţine cu cei care şi-au 
achiziţionat cărţile domniei sale expuse în stand.

După încheierea manifestării, toţi cei prezenţi 
au fost invitaţi la un moment de socializare  
desfăşurat la Restaurantul Mioriţa, desigur nu toţi 
onorând invitaţia, însă a avut loc şi acolo un 
eveniment plăcut. Astfel, cei doi invitaţi speciali, 
conf. univ. dr. Constantin Necula şi conf. univ. dr. 
Ion Cârja, precum şi dr. Daniela Bălu, au primit 
din partea noastră câte o machetă a Statuii 
Soldatului Român, ca parte componentă 
principală a Monumentului Eroului Necunoscut 
dezvelit anul trecut în municipiul nostru, iar 
autorii, sponsorii şi invitaţii din alte judeţe 
prezenţi, câte un medalion aniversar confecţionat 
din bronz 

Având în vedere că am avut oaspeţi din ţară, 
respectiv reprezentanta ONCE din Bucureşti, 
Veronica Mihăilescu, poetul Cristian Bodnărescu 
din Iaşi, publicistul Hălăștuan Emil, redactor șef 
la revista Ecouri din Turda, precum şi colegi 
rezervişti din mai toate judeţele ardelene, a doua 
zi am organizat o scurtă deplasare pentru a vizita 
Ansamblul monumental Glorie Ostaşului Român 
şi Castelul Karoly din Carei, precum şi 
mănăstirea cu Hramul Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul din Scărişoara Nouă, ctitorie a PS 
Timotei Sătmăreanul, toate cele trei obiective 
turistice, culturale şi spirituale lăsând o impresie 
deosebită vizitatorilor.

Trecând la preocupările noastre tradiţionale 
din această rubrică, vom consemna din nou 
existenţa unor monumete ale eroilor în localităţile 
sătmărene despre care nu s-a ştiut, nefiind 
înregistrate la Consiliul Judeţean sau la sucursala 
judeţeană a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”. Această situaţie se datorează 
faptului că, în special după 1990, ba chiar după 
2000, multe comune şi sate au ridicat monumente 
în memoria eroilor locali fără să anunţe 
autorităţile, instituţiile sau asociaţiile care au în 
preocupări ţinerea evidenţei acestora şi vegherea 
la respectarea Legii nr. 379 din 30 septembrie 
2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război. În această lege se 
specifică cu claritate condiţiile în care se ridică 
astfel de opere comemorative de război, dar şi 
atribuţiile ce revin celor ce le administrează ori le 
au pe raza de competenţă teritorială, în speţă 
primăriile. Am mai spus-o şi o spun din nou: este 
foarte bine că se fac astfel de monumente, din 
punctul meu de vedere ar fi foarte frumos ca 
fiecare localitate să-şi cinstească în acest fel 
înaintaşii, dar nu cred că ar fi un efort prea mare să 
fie notificate aceste realizări factorilor abilitaţi. În 
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acest sens trebuie să evidenţiem preocuparea 
Consiliului Judeţean Satu Mare şi a Muzeului 
Judeţean Satu Mare pentru inventarierea tuturor 
operelor comemorative de război din judeţ, 
continuând şi detaliind ceea ce am început şi 
realizat eu în rubrica de faţă pe parcursul celor 10 
ani de când edităm noua serie a revistei. Iar dacă e 
să evidenţiem pe cineva în acest demers, musai 
trebuie să-i amintim pe colonelul (r) Ştefan 
Coşarca de la Consiliul Judeţean Satu Mare şi pe 
Radu Ardelean de la Muzeul Judeţan Satu Mare, 
care se străduiesc să realizeze o evidenţă la zi a 
acestor obiective. Dumnezeu să le ajute!!!

Aşa cum ziceam mai sus, am descoperit alte 
monumente ale eroilor, neînregistrate, la 
Călineşti-Oaş şi Doba. Astfel, la Călineşti-Oaş, la 
margine de drum, lângă căminul cultural, pe un 
zid antialunecare este un monument confecţionat  
din piatră, în care este sculptată imaginea unui 
soldat, iar pe placa aplicată, stă scris: „În 
memoria eroilor care s-au jertfit pentru neam şi 
ţară”. În continuare, sunt trecuţi, pe o coloană 30 
de eroi locali din primul război mondial, 1915-
1918, iar pe o alta 28 din al doilea. Dedesubt sunt 
menţionaţi Ciul Ioan Marinel – erou decembrie 
1989 şi Fanea Tămaş a lui Ioan, delegat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia.

De asemenea, la Doba există, în faţa bisericii 
ortodoxe, o răstignire, ridicată în 2002, având 

următorul înscris: Ridicatu-s-a această sfântă 
cruce în semn de recunoştinţă pentru EROII 
COMUNEI DOBA care şi-au jertfit viaţa pentru 
libertatea şi independenţa naţională. Credem că 
memoria eroilor comunei Doba trebuie să fie 
cinstită printr-un monument de mai mare 
anvergură, pe care să fie gravate numele tuturor 
localnicilor ce şi-au pierdut viaţa în cele două 
războaie mondiale ale secolului XX, dar şi 
amplasată placa ce aminteşte de eroul Nedelcu 
Bosânceanu, cel care şi-a pierdut viaţa aici, chiar 
în dimineaţa zilei de 19 aprilie 1919, ziua astrală 
c e  m a r c h e a z ă  C E N T E N A R U L 
SĂTMĂREAN.

Amintim aici şi busturile părintelui Gheorghe 
Mureşan şi a învăţătorului Iosif Cozmuţa, 
ridicate, inaugurate şi sfinţite în această perioadă 
la Moftinu Mic, respectiv Santău, referitor la care 
puteţi citi amănunte în cele două articole ale lui 
Viorel Câmpean, precum și noul Momument al 
Eroilor din Băbășești despre care fac vorbire într-
un material separat.

Având în vedere că în trimestrul 4 sunt două 
date importante din calendarul instituțional al 
României, se cade să menționez, pe scurt, modul 
în care au fost marcate în acest an la Satu Mare.

Prima, în ordine cronologică, a fost 25 
Octombrie, Ziua Armatei Române, în care s-au 
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aniversat 75 de ani de la „eliberarea ultimei 
brazde de pământ românesc”, în 1944, eveniment 
peste care s-a trecut, în opinia noastră, prea ușor, 
în sensul că nu s-a organizat un simpozion sau o 
expoziție de anvergură rezonabilă, dat fiind că, 
totuși, sunt 3 sferturi de secol de când aceste 
ținuturi au revenit în hotarele firești ale României, 
după raptul din 1940. Poate că nu a existat  
energia necesară, după eforturile din anul 
Centenar, mai ales că astfel de evenimente cad tot 
în sarcina acelorași oameni!! Așa, am rămas cu 
festivismul manifestat la ceremonialurile militare 
și religioase din locațiile consacrate, bine 
împănate cu politicieni, că de, peste 10 zile urmau 
alegerile prezidențiale, și nu se făcea să treacă un 
asemenea bun prilej de făcut o „baie de mulțime”. 
Așa se face că au poposit pe meleagurile 
sătmărene principalii doi candidați, dar fiecare 
din postura de oficiali ai statului, unul fiind 
președintele Klaus Johannis, care a fost prezent 
doar la manifestările de la Carei, iar celălalt 
premierul Viorica Dăncilă, care a fost și la Satu 
Mare, însoțită de ministrul Apărării Naționale, 
Gabriel Leș, și alți membrii ai Guvernului. 
Interesant este că, de această dată, manifestările s-
au derulat după amiază, nu dimineața sau la 
prânz, cum se obișnuia în anii anteriori, totul 
raportându-se la „agenda oficialităților”! 
Ceremonialurile au început la Satu Mare, la 
Monumentul Ostașului Român din Piața Vasile 
Lucaciu și s-au încheiat la Carei, la Ansamblul 
Monumental Glorie Ostașului Român, cu o 
retragere cu torțe.

Dar tot răul spre bine! Datorită acestui 
program, am reușit să ajung dimineață la 
Monumentul Eroilor Neamului din Tătărești, 
pentru a depune o coroană de flori din partea 
Asociației Fiii Satului Tătărești, în cadrul unui 

scurt ceremonial religios susținut de părintele 
paroh Florin Libotean. A fost prezent și primarul 
comunei Viile Satu Mare, Szucs Szabolcs, însă, 
din păcate, numărul consătenilor mei este tot mai 
mic la astfel de evenimente, îmbătrânirea care 
face ravagii în satele noastre, nu ocolește nici 
localitatea mea natală.

Nici de Ziua Națională nu au fost organizate 
cine știe ce activități științifice sau culturale, cu 
excepția unui dublu eveniment editorial petrecut 
la Muzeul Județean Satu Mare în 26 noiembrie 
2019, respectiv lansarea volumelor Contribuții la 
istoria învățământului sătmărean, de la 
începuturi până în 1940, autor prof. dr. Ioan 
Viman și O istorie a învățământului sătmărean 
postbelic, autori prof. Radu David și prof. 
Daniela Govor.

 Tot în 26 noiembrie a avut loc la Teatrul de 
Nord un spectacol caritabil organizat de unităţile 
M.Ap.N. şi M.A.I. din judeţul Satu Mare.

În ceea ce privește strict desfășurarea 
manifestărilor din 1 Decembrie, acestea s-au 
derulat după același tipar al anilor precedenți, 
desigur nu la nivelul lui 2018, cu depuneri de 
coroane la busturile lui Avram Iancu, Ion I. C. 
Brăt ianu ș i  Iul iu  Maniu,  precum și  la 
Monumentul Eroului Necunoscut și la Statuia lui 
Vasile Lucaciu, unde a avut loc momentul 
principal. Având în vedere vremea frumoasă, 
participarea sătmărenilor a fost numeroasă, însă 
mulți au rămas cu un gust amar datorită acelei 
prevederi legale imbecile, care limitează numărul 
instituțiilor/asociațiilor/persoanelor fizice care 
pot depune coroane în cadrul ceremonialului 
militar oficial la: Prefectură, Consiliu Județean, 
Primăria municipiului și Garnizoana Satu Mare. 
În rest, asociații de rezerviști, de veterani, de 
pensionari, partide politice, școli etc., fiecare pe 
cont propriu, formându-se o coadă în fața statuii 
părintelui Lucaciu, în timp ce detașamentele de 
militari se retrăgeau pentru regruparea în vederea 
paradei, iar publicul se îndrepta spre un loc cât 
mai bun pentru a o putea urmări. Încă 5 minute 
dacă rămânea toată lumea pe loc, iar crainicul 
anunța că mai depun coroane după ceremonialul 
oficial cutare și cutare, nu cred că murea nimeni!! 
Politicienii, oficialitățile ar trebui să înțeleagă 
faptul că Ziua Națională a României este a tuturor, 
nu numai a lor, că toți avem dreptul să ne 
bucurăm, dar și să aducem prinosul nostru de 
recunoștință pentru cei care s-au jertfit ca noi să 
fim azi ceea ce suntem, să trăim în țara neamului 
nostru românesc și să ne vorbim limba!!
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXVII)
„De	vorbǎ”	cu	Sfântul	Grigorie	Teologul	

despre	bine	şi	rǎu

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

   fântul Grigorie de Nazianz (329/330-
389/390) a avut un merit deosebit în formularea 
dogmelor creştine, motiv pentru care Biserica l-a 
păstrat în memoria posterităţii prin supranumele 
de „Teologul”. Gândirea sa profundă are la bază 
credinţa  or todoxă ş i  t ră i rea autent ică, 
fundamentate pe Sfânta Scriptură şi pe Tradiţia 
primelor secole. Sfântul Grigorie a fost un scriitor 
de excepţie al secolului al IV-lea (veacul de aur al 
literaturii creştine). Reprezentant al Şcolii neo-
alexandrine, prieten al Sfântului Vasile cel Mare, 
arhiepiscop al Constantinopolului şi preşedinte – 
pentru o scurtă perioadă – al Sinodului al II-lea 
Ecumenic (Constantinopol, 381), Sfântul 
Grigorie a avut un acut simţ al problemelor 
teologice, o mare aplecare pentru viaţa ascetică, o 
înaltă nobleţe sufletească şi un excepţional talent 
oratoric şi  l i terar,  influenţând teologia 
contemporană şi ulterioară. A fost numit 
„Teologul Sfintei Treimi” deoarece a adâncit 
problema treimică şi a stabilit raporturile dintre 
persoanele Sfintei Treimi, precizând că există în 
mod real un Dumnezeu, în trei persoane: Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh, Care au în comun fiinţa, 
necrearea şi dumnezeirea. Tatăl are ca însuşire 
specifică nenaşterea, Fiul, naşterea din veci din 
Tatăl, iar Duhul Sfânt, purcederea din veci din 
Tatăl. Având în vedere precizările aduse, atât 
Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431), cât şi 
Sinodul al IV-lea Ecumenic (Calcedon, 451) vor 
face apel la autoritatea teologică a Sfântului 
Grigorie.

În cele ce urmează doresc să evidenţiez 
consideraţiile pe care Sfântul Grigorie de 
Nazianz le face cu privire la cele două principii 
antagonice fundamentale: binele şi răul, cu atât 
mai mult cu cât acestea reprezintă opţiunile la 
care omul poate să recurgă în urma exprimării 
libertăţii de voinţă cu care este înzestrat. Omul 
poate să aleagă binele şi să stăruiască în el, 
angajându-se pe calea lui Dumnezeu, ori poate să 
aleagă răul şi să persiste în el, angajându-se pe 
traiectoria diavolului. El se găseşte în permanenţă 

în ipostaza de a lua o decizie: sau binele – sau 
răul, sau Hristos – sau diavolul, sau Lumina – sau 
întunericul, cu precizarea că în funcţie de fiecare 
alegere, urmează o răsplată sau o pedeapsă. 

Binele trebuie săvârşit din convingere, 
devenind o atitudine sufletească, nu în 
perspectiva fricii de represaliile care ar putea 
surveni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu 
este răzbunător, abia aşteptând să ne suprime 
îndată ce am păcătuit. Dimpotrivă, El aşteaptă cu 
răbdare îndreptarea, reîntoarcerea. Secretul unui 
urcuş evident spre cer constă în evitarea răului şi 
în săvârşirea binelui. Răul nu numai că trebuie 
eliminat, ci în urma dispariţiei acestuia, locul său 
se impune a fi ocupat imediat cu virtutea contrară 
lui, respectiv cu binele. 

Fapta este dovada dispoziţiei pentru ea, 
afirmă Sfântul Grigorie („Cuvântul 30. A patra 
Cuvântare Teologică. Despre Fiul”, în vol. „Cele 
cinci Cuvântări Teologice ale celui între Sfinţi 
Părintelui nostru Grigorie de Nazianz”, trad. din 
limba greacă, introd. şi note de Pr. dr. acad. Dumitru 
Stăniloae, Editura Anastasia, 1993, 6, pp. 75-76. 
„Binele nu e bine când nu se face bine, precum 
floarea e nepotrivită în vremea iernii, precum 
femeii îi este nepotrivită podoaba bărbătească, 
precum bărbatului podoaba femeiască şi 
geometria plânsului, iar lacrimile, ospăţului”. 
Idem, „Cuvântul 27. Întâia Cuvântare Teologică. 
Vorbire începătoare către eunomieni”, în vol. 
„Cele cinci Cuvântări Teologice ale celui între 
Sfinţi Părintelui nostru Grigorie de Nazianz”, 4, 
p. 14). O faptă bună denotă ascultarea faţă de 
Dumnezeu, izvorul binelui şi Binele absolut. O 
faptă te poate defini. Contează, însă, şi intenţia, 
fiindcă Dumnezeu apreziază atât fapta ca atare, 
cât şi intenţia acesteia. Unirea omului cu 
Dumnezeu presupune ascultarea de El cu fapta, 
acest lucru fiind o dovadă certă a contopirii 
voinţei umane cu voinţa lui Dumnezeu, voinţe 
care coincid într-un punct comun: binele. 

Pe de altă parte, orice păcat este grav 
pentru că ne înstrăinează de Dumnezeu, fiind o 

S
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faptă împotriva iubirii şi a lui Dumnezeu, Care 
este Iubire. „Păcatul mai cu seamă prin aceea 
întrece virtutea – şi asta mă amărăşte când mă 
gândesc, spune Sfântul Grigorie Teologul – că 
păcatul se imită uşor, că e la îndemâna tuturor; că 
nimic nu-i atât de uşor ca săvârşirea păcatului, 
chiar când nu-i nimeni care să te împingă la păcat. 
Dobândirea virtuţii, dimpotrivă, este grea şi 
anevoioasă, chiar când sunt mulţi cei care ne 
îndeamnă şi ne atrag” („Cuvânt de apărare pentru 
fuga în Pont sau Despre preoţie”, în vol. Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul 
Efrem Sirul, „Despre preoţie”, trad., introd. şi note de 
Pr. Dumitru Fecioru, tipărit cu binecuvântarea Prea 
Sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei 
şi Teleormanului, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, 
cap. XI, p. 219). În acelaşi sens, autorul nostru 
continuă: „virtutea se prinde greu de om, ca şi 
focul de lemne ude; că cei mai mulţi oameni sunt 
înclinaţi şi gata spre păcat, ca şi paiele uscate care 
se aprind iute de la scânteie şi de vânt şi sunt 
mistuite din pricina uscăciunii lor. Mai uşor ia 
cineva mult din puţina răutate a unui om, decât 
puţin din viaţa îmbunătăţită a altuia. Puţin pelin 
amărăşte foarte iute chiar mierea, pe când mierea 
nu îndulceşte pelinul, chiar de-ai pune de două ori 

mai multă miere” (Ibidem, cap. XII, p. 220).
Aceste două citate reprezintă două dovezi 

clare că „virtutea şi viciul, în două locuri 
hălăduind”, se nasc „la uşi vecine”, viciul 
crescând o dată cu virtutea, („Poeme dogmatice: 
Parabolele celor patru evanghelişti”, în vol. „Opere 
dogmatice”, Editura Herald, Bucureşti, 2002, p. 205) 
şi o certificare a modului în care firea omenească 
înclină mai uşor spre plăcerea pe care o 
furnizează păcatul/răul, decât spre aşteptarea 
binefacerilor promise de Dumnezeu în cazul 
alegerii virtuţii/binelui. Însă, trebuie să avem în 
vedere că nicio operă memorabilă şi durabilă în 
timp nu se poate realiza fără eforturi. În schimb, 
păcatul se consumă repede, iar în urmă rămâne 
doar părerea de rău, zbuciumul lăuntric, 
neliniştea şi pocăinţa, dacă persoana în cauză 
conştientizează că a greşit.

Citind cuvintele Sfântului Grigorie: 
păcatul se imită uşor şi virtutea se prinde greu, 
mă gândesc la următorul fapt: cât de repede poate 
un om să ajungă în iad şi cât de dificil poate să 
acceadă în Rai. La aceasta aş mai adăuga şi 
importanţa colosală a exemplului personal pe 
care omul îl oferă semenului său. Nu poţi pretinde 
ca aproapele tău să ducă o viaţă caracterizată prin 
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verticalitate în raport cu Dumnezeu, cu sine şi cu 
semenii, dacă tu nu procedezi la fel, la rândul tău. 
Prin urmare, „să ne ferim să fim nişte pictori răi ai 
virtuţii, dar mai bine zis, poate nu pictori răi, ci 
pilde rele” („Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont 
sau Despre preoţie”, cap. XIII, p. 220). pentru cei 
din jur, deoarece vom fi catalogaţi ca făcând parte 
din categoria celor care smintesc, a celor care nu 
sesizează importanţa transpunerii gândului bun 
în cuvânt bun şi în faptă bună şi necesitatea 
eliminării oricărui gând pătimaş chiar din clipa 
apariţiei acestuia la nivel mental. 

În ceea ce priveşte momentul apariţiei în 
timp a răului, nu se poate afirma sub nicio formă 
că Dumnezeu ar avea vreo tangenţă cu acesta, 
întrucât toate cele zidite de El erau bune foarte 
(Facere I; 31). Dumnezeu este cauza existenţei 
tuturor, dar nu şi a răului. Răul apare în urma 
exprimării greşite a voinţei libere, mai întâi a unei 
părţi a îngerilor şi apoi a protopărinţilor noştri 
Adam şi Eva. Voinţa îngerilor nu era încremenită 
în bine, putând şi ea – mai greu, în comparaţie cu 
voinţa oamenilor – să fie îndrumată spre rău, 
dovadă stând căderea celor răzvrătiţi. Aşadar, 
păcatul se consumă mai întâi în lumea 
inteligibilă, nevăzută (a îngerilor) şi abia după 
aceea în planul creaţiei văzute, dar aici prin 
intervenţia îngerului devenit diavol în urma 
căderii. 

Păcatul primilor oameni nu rezidă în 
dorinţa lor de a se asemăna lui Dumnezeu, 
întrucât tocmai acesta era scopul lor: dobândirea 
asemănării prin exerciţiu spiritual pe o perioadă 
mai îndelungată. Păcatul lor are la bază 
modalitatea aleasă în atingerea ţelului. Omul 
poate fi tentat să se întrebe: „Dacă această cădere 
în păcat a protopărinţilor este un rău, de ce a 
permis Dumnezeu să se întâmple?” Răspunsul 
este următorul: din cauză că Dumnezeu respectă 
libertatea omului, îi respectă decizia, fie că se 
îndreaptă într-o direcţie bună, fie că este 
canalizată spre o direcţie rea. Creatorul i-a oferit 
creaturii raţionale darul de a fi liberă şi nu i-l 
poate retrage nici chiar atunci când se află pe 
punctul de a comite un lucru negativ/rău. Dacă ar 
proceda altfel ar însemna ca Dumnezeu să nu fie 
consecvent în hotărârile Sale. Or, unul dintre 
atributele Sale este tocmai neschimbabilitatea, 
fidelitatea Sa în respectarea promisiunilor făcute. 
Dumnezeu este mereu acelaşi, indiferent în ce 
perioadă de timp ne-am plasa. 

S e rg h e i  Bu lgak o v  amin t e ş t e  de 
posibilitatea libertăţii omeneşti de a provoca o 

modalitate a existenţei, care se numeşte iad. „În 
natura însăşi a omului, spune Bulgakov, se 
găseşte nu numai posibilitatea fericirii, ci şi a 
chinului, iar irepetabilitatea individuală a 
personalităţii omeneşti se extinde şi asupra 
acestui lucru: orice chip al existenţei are nu numai 
latura sa luminoasă, ci şi umbra sa. De aceea şi în 
iad există falsa sa ierarhie, şi el este falsă 
împărăţie în care modalităţile denaturate ale 
cosmosului divin se unesc în cacofonie – cea mai 
absurdă caricatură şi parodie a ierarhiei divine şi 
muzicii sferelor cereşti. De aceea iadul, deşi 
posibil pentru orice creatură – atât om, cât şi înger 
– nu este pentru nimeni inevitabil. El este rodul 
libertăţii creaturii, şi aceasta ar fi putut să nu 
admită deloc răul în lume, aşadar nici iadul. 
Dumnezeu nu a zidit iadul, precum nu a creat nici 
moartea; şi asemenea morţii, care a intrat în lume 
prin diavol, la fel şi iadul a fost născut iniţial de 
diavol. De aceea şi păcătoşii sunt trimişi în focul 
veşnic, pregătit pentru diavol şi îngerii lui. În 
libertatea omenească, de care e legată existenţa 
iadului, nu există nimic nestrămutat şi inevitabil” 
(Serghei Bulgakov, „Lumina neînserată”, trad. 
de Elena Drăguşin, Editura Anastasia, Bucureşti, 
1999, p. 544). Părintele Dumitru Stăniloae, 
vorbind despre iad, afirmă extrem de sugestiv: 
„Chiar iadul implică dintr-un punct de vedere un 
sens, prin faptul că ne scoate din ceaţa ambiguă a 
vieţii pământeşti. În iad se ştie sigur că există un 
Rai” (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, „Teologia 
Dogmatică Ortodoxă”, vol. III, p. 145).

Răul nu are o fiinţă proprie, ci devine 
realitate prin libera voinţă a creaturii. Dumnezeu 
există din veci şi dacă era El – Lumina, cu 
certitudine „nu era întuneric, căci nu se poate ca 
răul să se războiască cu Dumnezeu. Dacă era 
întunericul, atunci nu ştii pe Dumnezeu, căci nu 
se concepe o unire între ei. Iar dacă-s în luptă, 
izbânda este a celui mai tare. Iar dacă-s egali în 
putere, cine al treilea cu tact în pace-i va pune şi 
vrajba dintre ei va înlătura-o?” (Sfântul Grigorie 
de Nazianz, „Poeme dogmatice: Despre lume”, 
în vol. „Opere dogmatice”, p. 146).

Binele nu poate avea părtăşie cu răul. 
Diavolul, întrucât nu putea lupta în mod direct cu 
Dumnezeu, îl atacă pe om, fiinţa cea mai dragă 
Creatorului, pe care a zidit-o după chipul Său. El 
considera că, lovind în om, lovea în Dumnezeu, 
potrivit ideii că fiind rănit cel pe care îl iubeşti, 
suferi şi tu împreună cu el. Dacă Dumnezeu 
dorea, în virtutea atotputerniciei Sale, cu 
siguranţă l-ar fi nimicit chiar atunci pe diavol. În 
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preştiinţa Sa, i-a permis totuşi existenţa, dar nu 
pentru a cauza un război neîntrerupt între Sine şi 
acela, ci pentru ca prin acţiunea lui să probeze pe 
viitor stăruinţa omului în bine. Ca atare, „pentru 
ce nu supunem duhului ceea ce e mai coborât în 
noi la ceea ce e mai înalt, adică ţărâna (Facere II; 
7)? Pentru ce nu ne facem din viaţă o meditaţie 
despre moarte? Pentru ce nu ne facem stăpâni ai 
patimilor, amintindu-ne de nobleţea ce ne vine de 
sus?” (Idem, „Cuvântul 27. Întâia Cuvântare 
Teo log ică .  Vorb i re  î ncepă toare  că t re 
eunomieni”, 7, p. 16).

Dacă omul şi-ar supune trupul sufletului 
ar ajunge stăpân peste patimi, însă nu în sensul că 
ar fi un campion al plăcerii, excelând în ea. Acea 
„stăpânire” se referă la un control total pe care 
mintea (raţiunea) şi libertatea îl exercită asupra 
simţurilor, în aşa fel încât acestea să constituie 
bariere fortificate împotriva răului care încearcă 
să pătrundă în fiinţa omului. Dacă omul ar 
înţelege că viaţa este o meditaţie continuă despre 
moarte şi la cele de după ea, şi-ar da seama că răul 
trebuie evitat şi că binele e imperios necesar a fi 
săvârşit. Moartea este un sfârşit, dar şi un început. 
Omul se naşte ca să trăiască efemer, după care 
moare ca să trăiască veşnic. 

Vorbind despre moarte, ca urmare a 
căderii în păcatul originar, Părintele Serafim 
Rose zice: „Osânda de moarte, care şi-a luat 
începătura la cădere, nu a fost cu totul o pedeapsă, 
ci şi un bine, căci omul, odată căzut, dacă ar fi 
rămas nemuritor, nu ar mai fi avut cale de ieşire. 
Închipuiţi-vă ce ar însemna să te afli într-o stare 
din care să nu fii capabil să te izbăveşti singur, să 
nu fii în stare să te întorci în Rai, urmând să 
trăieşti mereu şi mereu, fără nădejde de a ieşi din 
acea stare. Moartea pune capăt păcatului. Faptul 
că ne temem de moarte ne şi trezeşte spre a pune 
început nevoinţei. Chiar dacă uităm de Rai, ne 
vom teme de moarte şi vom începe să ne nevoim 
spre a depăşi firea noastră căzută” (Serafim Rose, 
„Cartea Facerii, crearea lumii şi omul 
începuturilor”, tipărită cu binecuvântarea P.S. 
Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi 
Teleormanului, Editura Sophia, Bucureşti, 2006, 
p. 137).

Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru un 
timp limitat, ci pentru veşnicie, pentru o veşnicie 
fericită. Aceasta este voia Lui, dar ca aceasta să 
devină realitate e nevoie şi de voinţa noastră. 
Pelerinajul terestru este, am putea spune, timpul 
faptelor bune şi rele, deoarece vine moartea, 
urmată de judecată, a cărei sentinţă poate consta 

într-o răsplată sau într-o pedeapsă. Numai trăind 
cu Hristos pe pământ, ne putem învrednici să 
trăim şi în veşnicie tot cu El. Hristos este numit 
dreptate (I Corinteni I; 30) pentru că El împarte 
după vrednicie (Matei XVI; 27, Romani II; 6) şi 
rânduieşte în chip corect celor de sub lege şi de 
sub har (Romani VI; 14), anume sufletului şi 
trupului lor, puterea ca unul să conducă, celălalt 
să fie condus şi ca aceea ce e mai bun să 
stăpânească asupra a ceea ce e rău, ca răul să nu se 
răscoale împotriva binelui (Sfântul Grigorie de 
Nazianz, „Cuvântul 30. A patra Cuvântare 
Teologică. Despre Fiul”, 20, p. 89).

Calităţile preotului, despre care vorbeşte 
Sfântul Grigorie Teologul în tratatul său Despre 
preoţie, se pot impropria de către fiecare 
persoană. Astfel, omul nu trebuie numai să nu fie 
rău, ci trebuie să strălucească în bine; nu trebuie 
numai să şteargă din sufletul său pildele cele rele, 
ci să întipărească în el şi pe cele bune; nu trebuie 
să cunoască hotar binelui şi propăşirii în bine şi 
nici să nu se uite mai mult la câştigul binelui 
săvârşit decât la paguba ce-o are de pe urma 
binelui pe care a evitat să-l facă, ci să facă 
totdeauna din binele săvârşit treaptă pentru paşii 
următori. El trebuie să-şi măsoare faptele sale cu 
poruncile, nu cu faptele vecinilor, fie răi, fie 
săvârşitori de oarecare fapte de virtute. În fine, 
omul nu trebuie să cântărească cu măsuri mici 
virtutea pe care o datorează Celui Prea Înalt, de la 
Care sunt toate şi în Care sunt toate (Idem, 
„Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont sau 
Despre preoţie”, cap. XIV, pp. 220-221).

Din cele expuse anterior, înţelegem că 
omul – capabil să aleagă binele/virtutea sau 
răul/păcatul – nu se poate mântui nici de unul 
singur, nici printr-un decret al lui Dumnezeu, ci 
numai prin colaborarea sa activă cu Dumnezeu. 
El nu este supus unui destin implacabil, nu este 
predestinat, ci va fi judecat în funcţie de faptele 
sale. Viaţa creştină se caracterizează prin 
strădanie, prin dinamism, printr-o mişcare 
continuă, printr-un urcuş neîntrerupt spre 
desăvârşire, spre îndumnezeire. Omul trebuie să 
parcurgă integral traseul de la păcat la sfinţenie. 
El trebuie să transforme chipul lui Dumnezeu, 
după care a fost creat, în asemănarea cu 
Dumnezeu, spre care a fost adus din neexistenţă 
la existenţă. Întreaga viaţă pământească a omului 
se derulează sub spectrul acestei călătorii, uneori 
tragice, de la chip la asemănare, de la înfiere la 
îndumnezeire prin har.
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    e ceva vreme redescopăr scrierile lui 
Vasile Pârvan. Cel pe care profesorii de la 
Institutul Flagelazione din Ierusalim mi-l dădeau 
drept exemplu de metodă în cercetarea istorică. 
Vizitându-le muzeul ei au fost cei care mi-au 
deschis ochii pe urmele arheologice păstrate în 
arealul Dobrogei și asupra modului excepțional 
de atent în care și-a acordat Pârvan cunoașterea la 
nevoia de identitate a unui popor care lucra încă la 
libertatea sa. Multe din referatele sale vor vădi în 
timp furturile de artefacte din Dobrogea de către 
armata bulgară ori distrugerea lor dintr-o răutate 
ce o socotea, pe bună dreptate, inutilă. Dintre 
paginile sale am ales, ca prefațare studiului 
nostru, o perlă de gândire asupra filozofiei 
istoriei: „Învățații, care scriu istoria popoarelor, 
sunt de două feluri: unii, care din copilărie și până 
la bătrânețe au trăit tot între cărți, iar alții, care au 
trăit și viața de toate zilele, cu luptele, necazurile, 
urâțeniile și frumusețile ei, cunoscând în carne și 
oase oameni vii de toate felurile. Istoria scrisă de 
învățații cărților e foarte bogată și meșteșugită în 
înșirarea faptelor omenești și mai în totdeauna 
crede că poate da fără frică și fără îndoire de sine, 
pricinile și urmările acelor fapte, așa că avem 
răspunsuri limpezi la toate întrebările ce trebuie 
să ne punem, atunci când privim tainica 
întrețesere a patimilor și gândurilor omenești, 
singuratice ori de-ale mulțimilor, alcătuind 
vălmășagul istoriei popoarelor. Dimpotrivă, 
învățații, care alăturea de cărți, cunosc și viața cea 
de toate zilele, se tem să dea prea repede 
răspunsuri asupra legăturii și pricinilor faptelor 
omenești; de multe ori ei mărturisesc neputința 
lor de a lămuri, de ce s-a întâmplat cutare război, 
ori s-a ivit cutare mare meșter de icoane frumoase 
și de case mărețe, ori de biserici cu totului nouă 
față de cele dinainte, și se mulțumesc numai să 
spună cum a fost, și nu și de ce a fost așa și nu 
altfel. Și ei astfel, pentru că viața nu e așa de 
limpede, cum se arată în cărți, de fiecare om, după 
mintea lui, ci e amar de încurcată și neașteptată, 
cum e și ciocnirea dintre mințile nenumărate și cu 
străine una de alta, ale oamenilor care alcătuiesc 
împreună, cu sau fără voia lor, satele, orașele, 

1țările, împărățiile, breslele, lumii acesteia” . 

Gândul lui deschidea astfel gândirea comparată. 
Obliga să descoperi, dincolo de documente ori 
cărți, realismul vieții cotidiene. În anul trecut, an 
al Centenarului, o serie de cercetători au încercat 
identificarea eforturilor politicului la realizarea 
unității naționale, identificarea participării 
armate ori a forțelor diplomatice ale momentului. 
Pentru cercetătorul fenomenului, o dimensiune 
interesantă se descoperă a fi tocmai cotidianul, 
viața de fiecare zi. Cum anume s-a creat limba 
u n i t ă ț i i  n a ț i o n a l e ?  Î n  c e  m o d  a n u m e 

2personalitățile feminine, de exemplu , au crescut 
o valoare națională cu fiecare implicare a lor în 
cultura socială, în pedagogia unității naționale? 
Sursele se vădesc extrem de ample. Un aspect este 
cel pe care l-am descoperit pregătind ediția 
completă a operei unui uitat critic de teatru - 
Horia Petra-Petrescu. 

Cum	se	educa	satul	acum	100	de	ani	-	
o	pagină	din	Revista	Teatrală	din	Ardeal

Conf.	univ.	dr.	preot	Constantin-Valer	NECULA

D
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Fiu al unui distins economist și bibliotecar 
al Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, Nicolae 
Petra-Petrescu, Horia avea să devină primul 
doctor în teatrul lui Caragiale, printr-o teză 

3susținută la Leipzig . Avea să scrie el însuși piese 
de teatru, nu de reținut dar nici de uitat, multe 
fiind chiar jucate pe scenele disponibile atunci în 
țară. Unul dintre monumentele sale de rezistență 
culturală avea să fie Revista Teatrală. Publicație 
teatrală-culturală, organ al „Societății pentru 
Fond de Teatru Român” (STR), era proiectată să 
apară de 6 ori pe an. Aveau să fie publicate 6 
numere pe anul 1913- nu mai puțin de 450 de 
pagini - și doar 4 numere pe 1914- adică 127 
pagini - publicația fiind afectată de evoluția spre 
Primul Război a zonei ardelene, cenzura 
interzicând-o. Nu era singura acțiune prin care se 
promova cultura teatrală ardeleană. În ținuturile 
românești din Imperiu s-au ținut o serie de 
adunări pentru Societate. Le amintim, nu doar 
pentru geografia situației, ci și pentru că 
dispunem de prea puține date de conținut privind 
evoluția conceptelor culturale românești sub 
administrația străină: la Deva (1870), Satu-Mare 
(1872, mai), Timișoara (1872, noiembrie), 
Caransebeș (1873), Oravița (1874), Reșița 
(1875), Lugoj (1876), Abrud (1877), Alba Iulia 
(1878), Blaj (1879), Sibiu (1880), Baia Mare 
(1881), Sighetul Marmației (1882), Lipova 
(1883), Arad (1884), Bocșa Montană (1885), 
Șomcuta Mare (1886), Oravița (1887), Lugoj 
(1888), Caransebeș (1889), Orșova (1890), 
Brașov (1895), Făgăraș (1896), Orăștie (1897), 
Hațeg (1898), Săliște (1899), Abrud (1900), 
Șimleu (1901), Bistrița (1902), Sebeșul Săsesc 
(1903), Brad (1904), Sibiu (1905), Lipova 
(1906), Cohalm (1907), Oravița (1908), Alba 
Iulia (1909), Reghinul săsesc (1910), Brașov 
(1910), Blaj (1911), Brașov (1912). Dincolo de 
înșirarea locurilor, trebuie să reținem încercarea 
STR de a atinge toate colțurile rezistenței 
românești. Tot lui H.P. Petrescu îi datorăm și o 
serie de conferințe legate de starea culturală a 
fenomenului teatral românesc: 

1. Probleme teatrale - retipărire din 
Anuarul nr. XI al Societății pentru fond de 
teatru român, Brașov, 1908, Tipografia A. 
Mureșianu, 29 pg.
2. Publicul nostru și teatru – Conferință 

publică cetită în a doua ședință a „Societății 
pentru fond de teatru român”, în Blaj, în ziua 
de 17/30 August 1911, Arad, 1911, Tiparul 

tipografiei „Concordia”, societate pe 
acțiuni, 22 pg.
3. Este mișcarea noastră teatrală un lux? - 

Conferință ținută la adunarea generală, în 
ziua de 5/18 Noemvrie 1912, la prima 
ședință a „Societății pentru fond de teatru”, 
în Brașov, Brașov, Tipografia A. Mureșianu: 
Branisce&Comp, f.an, 15 pg. 
4. Viața intelectuală românească în 

orașele din Ardeal (Cum este și cum ar trebui 
să fie), Brașov, 1914, Tipografia A. 
Mureșianu: Branisce&Comp., 39 pg. 

Ele evidențiază nevoia de unitate în 
gândirea culturală a românilor. Din aceasta s-a 
născut apariția Revistei Teatrale, despre care 
scrie astfel în Cuvântul Înainte la primul număr: 
„Planul acesta am meu, de a transplanta cu 
cumpăt și cu judecată ce cred că este bun la 
străini, de a ajutora întreaga mișcare teatrală la 
sate și orașe, nu ar fi putut căpăta forme concrete 
atât de curând dacă „Societatea pentru fond de 
teatru român”, nu m-ar fi ales, acum câteva 
săptămâni, drept secretar literar al ei. Voiam să 
câștig pentru ideea revistei pe domnii membri din 
comitet, promițându-le, deocamdată două-trei 
broșuri volante, scrise în același spirit cum îmi 
închipuiam revista, dar comitetul a avut – să 
sperăm – fericita idee să-mi facă propunerea să 
conduc în locul anuarului, o revistă oficioasă, 
bilunară – această Revistă teatrală, care apare 
acum. Îți poți închipui, dacă m-am bucurat eu, 
care nutream iluzia să vin cu propunerea aceasta 
abia după ce tonalitatea și cercul de idei din 
broșurile volante ar fi plăcut comitetului și 
publicului. După câteva lucruri serioase, câte am 
înșirat până aici, îmi vine în minte o scenă hazlie, 
care se potrivește cu situația mea de astăzi, când 
las să apară primul număr al Revistei teatrale. În 
literatura daneză se află o scenă clasică, scrisă de 
„Molièrul nordului”, de Holberg. În piesă apare 
un primar fără experiență, la începutul carierei 
sale, între două părți litigante (litigioase, n. NC), 
care caută dreptate la dânsul. Fiecare parte își 
spune păsurile și-și motivează ținuta (atitudinea, 
n. NC). Primarul ascultă pe unul și i se par toate 
atât de lămurite, încât întinde mâna rezolut și 
declară: „Da, ai dreptate!”. Ascultă însă și 
partidul opus și... minune! omul știe să motiveze 
atât de logic, încât și aici se pare dreptatea 
evidentă. Și primarul întinde mâna și vorbitorului 
acestuia, declarându-i: „Da, ai dreptate!” încât, 
bietul primar, se află acum între ciocan și 
nicovală. Redactorul Revistei teatrale, iubite 
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cititorule, se simte înconjurat de o mulțime de 
astfel de persoane, fără a fi el însă figura ridicolă 
a lui Holberg. Una din persoanele de față întreabă 
superior: „Boierule, ce-i cu teatrul național 
român? Când zidim clădirea pompoasă?”. Altul îl 
trage de mânecă: „Când vom avea trupa 
ambulantă de actori de profesie?”. Altul: „De ce 
nu  vă  îngr i j i ț i  să  avem t raducer i  d in 
Shakespeare?” Altul zâmbește trist și malițios, 
întrebând: „Cum, jocul meu de diletant nu te 
satisface?”. Altul, și acest altul cu ochii 
îndurerați: „Ce să jucăm la teatrul nostru din sat, 
căci numai astfel ne ridicăm satul din întunericul 
neștiinței de carte românească?”...Și, ca primarul 
Holberg, dar fără stângăcia lui, vreau să răspund 
fiecărei persoane, care m-a întrebat: „Da, ai 
dreptate! Ai dreptate, dar așteaptă să chibzuim 
cum să pornim la muncă paralel, ca toate 
dorințele noastre realizabile să le ducem la bun 
sfârșit”. Și întind mâna fiecăruia în parte și sunt 
satisfăcut dacă văd o licărire de entuziasm ca 
reflex la vorbele mele, dacă simt că fiecare mă 
pricepe...Mă vei pricepe și tu, cititorule român, 
către care mă adresez acum? O să-mi scrii 
gândurile tale pe hârtie, ca să mi le comunici, ca 
să pot fi lămurit cu starea spiritelor la noi? O să 
mă faci atent la greșelile, pe care crezi că le am – 
dar te vei apropia cu aceeași dragoste de frate, cu 
care vin astăzi la tine? O doresc din tot sufletul 
meu, căci dacă a existat cândva un timp în care să 
lucrăm împreună pentru binele neamului, este 
timpul de față. Ca funcționar al „Societății pentru 
fond de teatru român”, ca secretarul ei literar, am 
datoria și dreptul să apelez la toate inimile 
românești și să chem pe toți cei buni ai noștri să 
colaboreze la publicația aceasta, care stă numai și 
numai în serviciul neamului...Te chem să te 
înrolezi în șirurile noastre, cititorule, dacă ești 
preot sau învățător român, cărora le este dată în 
grijă soarta aproape întreg neamului românesc. 
Pe tine, învățător român, care te chinuiești chiar 
și în zilele noastre cu câte o leafă pitică. 
Dragostea ta de neam să nu-ți fie fărâmițată de 
mizeriile zilei, chiar și-n sărăcia ta poți contribui 
la ridicarea neamului. Te chem, cititorule, dacă 
faci parte din clasa noastră de intelectuali de prin 
orașe. Citește paginile acestea și dacă-ți 
mărturisește inima ta: e mult adevăr și sinceritate 
în cele citite, nu da uitării instituția în numele 
căreia vorbesc. Sprijinește-o! Chem corurile 
noastre să-mi trimită rapoarte despre trecutul și 
prezentul lor, chem societățile de diletanți 
existente să-mi pună la dispoziție tot ce cred de 

cuviință și tot ce citesc că este atins în revista 
aceasta, rog pe scriitorii români să sprijine 
această publicație menită să fie un loc de întâlnire 
al acelora, care se ocupă cu înaintarea neamului 
nostru – și sper că glasul meu nu va răsuna în 
pustiu, căci ar fi dureros. Dureros, nu atât pentru 
mine (ce este o persoană față de un neam 
întreg?!) ci pentru cauza pe care o reprezintă 
Societatea teatrală. Această societate va trebui să 
fie în puterea nopții ca un foc de veghe pentru 
neamul nostru. De pe fiecare înălțime însemnată 
va trebui să fâlfâie focul de veghe, semnul că 
periferiile și centrul sunt păzite. Armata întreagă 
se simte mai bine, mai ridicată sufletește, când 
știe și vede că centrul și periferiile sunt asigurate. 
Nu numai două-trei focuri de veghe, zeci și zeci, 
pe fiecare creastă de deal. Veghetorii își strigă 
unul altuia cuvinte de încurajare, focul unora se 
vede de ceilalți, toți câștigă puteri, știindu-se pe 
căi diferite, dar cu aceeași țintă sufletească. 
Focurile noastre de veghe să fie: economia 
țărănească, breslele diferite, comerciale și 
intelectuale, societățile noastre culturale, în 
primul rând „Asociațiunea” și Societatea de 
teatru. Și acum, cititorule român, te las. Citește 
mai departe numărul acesta și încă câteva. Dă-ți 
mai apoi părerea... Eu cred că poți de pe acum să-
mi întinzi mâna. Nu simți nimic? Nu vezi nicio 
flacără, fie ea cât de mică, albastră, care se luptă 
cu întunericul răsfirat pe șesuri, pe coaste, pe 
creste de munți?  Privește. Trebuie să o vezi. 
Vreau să ajung ca focul, care pâlpâie în spuză la 
„Societatea de teatru” să se încingă cât mai mult, 
să prindă puteri, să ardă cu bobotaie, să fie un foc 
de veghe, cum și-l închipuie toți oamenii, care au 

4o inimă românească” . 
Dintre eforturile importante legate de 

pedagogia socială legată de cultivarea limbii și 
5literaturii române și prin teatru , cele legate de 

teatrul sătesc românesc, ca o catedră dinamică 
pentru angrenarea tineretului și oamenilor 
responsabili din comunitățile sătești, rămân 
consemnate în Revista Teatrală ca într-un mare 
stick de memorie. Bănuim, nu fără temei, că 
autorul celui de-al doilea articol din primul 
număr al Revistei Teatrale aparține distinsului 
director și redactor responsabil, Horia Petra-
Petrescu. Chiar dacă prima tentație a fost aceea 
de a-i prelua integral articolul, Cum să fie piesele 

6teatrale pentru satele noastre? , pentru o posibilă 
Antologie de texte fundamentale ale devenirii 
noastre în ființă culturală, vom reda o serie de 
no ta ț i i  a l e  s a l e  p r iv ind  iden t i f i ca rea 
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caracteristicilor fundamentale ale educației prin 
teatru a populației de la sate, la anul 1913- reluăm 
textul cu selecții personale:

1) Înainte de toate va trebui să se întâmple 
cât mai multe fapte pe scenă. Această dorință 
a publicului ascultător este cât se poate de 
întemeiată. Drama, în limba grecească, de 
unde s-a luat cuvântul dramatic, înseamnă 
faptă, acțiune; o lucrare dramatică trebuie să 
ne arate cât mai multe fapte, căci numai așa își 
va ajunge ținta de a ne atrage atenția la cele ce 
se petrec pe scenă. De aceea, prima și cea mai 
însemnată condiție pentru o piesă bună de 
teatru este să ne arate pe scenă și nu să ne 
descrie, punând în gura unuia sau altuia din 
actori, fapte omenești. Cât mai puțin povestiri 
despre ceea ce s-a petrecut și se petrece după 
culise și cât mai multă acțiune, în fața 
ascultătorilor. Nu numai publicul de la sate, ci 
și cel din orașe pretinde aceasta pe scena 
teatrului. (Sunt unele cazuri speciale, 
deosebite, dar acestea nu pot fi însemnate 
aici, de astă dată.)
2)  Publicul de la sate vrea să se bucure sau 
să se întristeze „din toată inima”. Așa este 
firea lui. La oraș pot să se joace piese, în care 
eroul este „nici cald, nici rece” (despre eroii 

aceștia va veni vorba cu altă ocazie); la sate, 
vreau sătenii să compătimească, să se bucure, 
să țină parte omului care luptă pentru bine și 
adevăr, cu mult mai mult decât la oraș. Un 
scriitor german observă foarte bine că piesele 
potrivite pentru țărani vor trebui tăiate mai 
mult în lemn, decât prelucrate după finețea 
culorilor, ca d.e. tablourile pictorilor de 
seamă. Și tot acest scriitor atrage atenția 
asupra faptului că purcezând după rețeta 
aceasta, piesa teatrală poate să ajungă la un 
grad de bădărănie, care jignește – ceea ce 
trebuie ocolit. Observație foarte la locul ei. Va 
să zică: binele și răul să fie câteodată puse 
față-n față – să triumfeze binele (fețele 
țăranilor se înviorează astfel și inimile lor 
prind putere), dar această paralelă să nu 
meargă prea departe – binele să fie alb ca un 
înger, iar răul negru ca un drac, căci nu este 
verosimilă, nu este cu putință o ființă astfel 
descrisă. Și o piesă teatrală, care-ți descrie o 
acțiune din nori, nu este tocmai cea bună. 
Firește, o subliniere oarecare a bunătății sau a 
răutății unui om este cu cale, dar tot ce este 
pea mult, e nesănătos.
3)  Alt principiu care va trebui urmat multă 
vreme pe scenele noastre de la sate și – în 
parte – și la orașe, este acesta: cât mai multe 
p iese  t ea t ra le  vese le .  Vese l i a  e s t e 
caracteristică românului de la sate. Nota 
veselă și satirică (să ne gândim la chiuiturile 
noastre) este atât de dezvoltată la noi, încât făr 
de ele n-ai putea să îți închipui un român în 
carne și în oase. Și tocmai nota aceasta să nu 
existe în piesele populare? E prea firesc ca 
comedia să stăpânească, deocamdată, 
aproape întreg repertoriul de la sate. Găsești și 
la oraș oameni, care îți mărturisesc: „nu 
mergem la teatru când se dau lucruri triste, 
fiindcă avem destul cu lucrurile triste din 
viața de toate zilele”. Țăranilor cu atât mai 
mult li se șade ținuta aceasta, dacă-ți 
mărturisesc că vreau să se mai bucure și ei 
puțin, după munca grea de peste săptămână. 
Când zicem comedie, înțelegem și comedia 
propriu-zisă, și farsa, vodevilul, canțoneta 
sau cum se mai numesc manifestațiile 
acestea, în care stăpânește nota hazlie.
4) Constatăm că poporului va trebui să-i dai, 
după cum e și prea firesc, piese, în care se 
întâmplă lupte dramatice, lupte sufletești, din 
sfera lui de activitate. Conflictele să le poată 
pricepe. Să nu-i vorbești despre ciocniri între 
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diplomați spanioli sau germani, nici despre 
curtea regelui din Spania. Orizonturile lui nu 
ajung până acolo, și chiar dacă ajung, în 
cazuri de tot speciale, oglinda, care ne va 
arăta-o poporului pe scenă va fi o oglindă ca 
cea de pe la bâlciurile noastre, unde persoana 
sănătoasă, bine crescută, se preface într-o 
caricatură ridicolă, lungă cât o paliță sau 
groasă cât un butoi. Unele excepții există – 
„elemente avem în Irozii” noștri, unde 
Melhior, Baltazar și Gașpar, cu Irozii 
împreună colindă satele noastre, având 
coroane pe cap, dar manifestațiile acestea 
sunt rudimentare, conflictele sunt luate din 
atât de bine cunoscuta istorie biblică, care s-a 
prefăcut în sânge la neamul nostru. Totuși, 
sunt de preferat piesele în care conflictele se 
dau la sate, între țăranii noștri, căci numai 
acestea pot fi înțelese mai bine din partea 
țăranilor.
5) Piese istorice n-avem aproape deloc. 
Faptul acesta poate să ne întristeze și să ne 
bucure până într-un anumit grad. Ne 
întristează, fiindcă înviind pe scenă trecutul 
nostru, am prinde dragoste de prezent, în 
urma înaintașilor noștri, care și-au îndeplinit 
datoria. Dar ne și bucurăm că n-avem prilejul 
să vedem cu ochii noștri cum se degradează 
până la un loc fantezia noastră, care – desigur 
– și-ar închipui altfel figurile noastre istorice, 
de cum le întruchipează diletanții pe scenele 
noastre sătești. Atunci s-ar da lupta între 
fantezia noastră și realitatea de pe scenă și e 
cu putință, ba e aproape sigur, că realitatea să 
fie bătută de fantezia noastră. Altfel s-ar 
putea dezvolta elementul istoric, dacă ar fi 
juca te  p iese  i s tor ice  româneș t i ,  în 
împrejurimea satelor noastre, din partea 
intelectualilor noștri, având ca ascultători și 
ca mase eventuale în piesă pe țăranii români. 
Dar piesele acestea nu există și întreaga 
dorință se referă la un timp. Care are să vină 
de aici înainte.
6) Nu există piese istorice la noi, există însă 
figuri tipice, care sunt duse câteodată la un 
extrem, care jignește bunul simț. E vorba de 
figurile de greci, evrei și de țigani, care au 
năpădit piesele noastre de la sate. Nu suntem 
împotriva glumelor și a dispoziției satirice în 
piesele noastre teatrale – am spus-o mai sus – 
dar felul cum se caricaturizează, cum se duce 
la extrem, ajungând o caricatură bietul grec, 
evreu sau țigan, este de multe ori penibil, 

dacă nu chiar jignitor, când te gândești la 
bunul simț al ascultătorilor. Actorul-diletant 
taie niște fețe și se îmbracă (ca țigan d.e.) în 
niște zdrențe imposibile, încât îți produce 
deseori scârbă, în loc de a-ți face plăcere cu 
jocul său. Și aici maxima justă: ce-i prea mult 
e nesănătos!
7) Un lucru de sine înțeles este ca piesa 
pentru popor să nu conțină ceva împotriva 
moralei.  Toți suntem de aceeași părere în 
privința aceasta. Nimic mai jignitor, decât să 
auzi înjurând și să vezi pe scenă lucruri care 
te fac să roșești. Oricare ar fi părerile clasei 
„culte”, la oraș, cu privire la morala în artă, în 
satele noastre au dreptul de existență numai 
piesele morale. Să tot strâmbe cineva din nas 
că la sfârșitul piesei se iau cei cărora li s-au 
dus toate în cale ca să nu se poată căsători, să 
râdă de răsplătirea binelui și a răului, 
dreptatea aceasta, împărțită pe scenă, 
corespunde țărănimii și trebuie luată în 
considerare. Firește, această morală să nu fie 
subliniată de zece ori, căci atunci displace 
chiar și celui mai de pe urmă țăran, înapoiat la 
minte. Din fapte, din vorbe, să reiasă această 
morală și nu din rostirile patetice, cu gura 
plină.
8)  O dorință care este îndeplinită în cele mai 
multe cazuri la noi, este dorința de a auzi în 
decursul pieselor scrise pentru popor și 
cântece. Astfel se aduce viața pe scenă. 
Cântecul prinde mai ușor decât vorba. 
Firește, câteodată pare cântecul adus cu forța 
în piesă, ba strică chiar efectul acțiunii, 
fiindcă joacă rolul unui om, care se 
îmbulzește și vrea să arate ce știe până când 
piesa vrea să se depene mai departe. E vorba 
să fie atât de cuminți diletanții să nu iasă din 
rolurile lor, să nu se „umfle în pene”, cum s-ar 
zice, ca să vadă lumea cum știu ei să cânte (de 
parcă s-ar clătina lumea din temelii!), ci să se 
țină și ei în marginile piesei teatrale, ca cursul 
piesei să nu sufere din cauza cântecului lor.
Întregul text a lui Petra-Petrescu dovedește, a 

câta oară în ce-l privește, o cunoaștere istorică 
după regula lui Vasile Pârvan, obiectivă, din 
cunoașterea de pe teren a realității. Dar o altă 
observație, finală în textul său, ne dovedește că 
gândea extrem de obiectiv și în raport cu teatrul 
european. El scrie: „Un scriitor german împarte 
piesele teatrale pentru sate în 3 categorii, și 
anume: a) piese care întărâtă patimile, simțurile 
rele din om, b) piese la care îți petreci numai, 
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neavând nicio greutate de gândire. Atacă numai 
mușchii râsului, și c) piese cu greutate de gândire, 
pline de frumusețe estetică. Din aceste trei 
categorii, spre bucuria noastră, n-avem din 
categoria a) nicio piesă în satele noastre. Dar câte 
avem de acelea de sub litera b)? Puține. De 
acestea ar trebui să ne îngrijim mai mult acum, ca, 
mai apoi, să ne îngrijim de categoria ultimă, c), 
mai grea, potrivită pentru o clasă mai ridicată de 
țărani. Neamțul adaugă: piesele de sub c) vor fi 
jucate la serbări deosebite, în zile de sărbătoare. 
Să dea Dumnezeu să avem și noi, în curând, astfel 

7de sărbători sufletești, în satele noastre....” . 
Nu este singurul text despre teatrul la sate în 

limba română. Unele vor viza chiar încercările din 
Arpătac ori din Șoimuș - parohii în care vor 
încerca să constituie echipe și acțiuni teatrale doi 

8preoți  ori chiar articole de teoretizare a chestiunii 
9teatrale de la țară . În cele din urmă, vor fi 

abordate chestiuni legate de arta pură, momentul 
etic al actului estetic, relația biserică-școală-
teatru, tendințele etice în teatrul popular. O serie 
largă de preocupări vor releva o serie de aspecte 
de antropologie teatrală - de ce nu ia țăranul 
teatrul în serios, cum poți fi actor fiu de țăran 
fiind, educația ca act cultural. O altă linie de 
cercetare va fi lectura unor reviste de specialitate, 
a unor lucrări ori propunerea unor texte de piese 
de teatru în zonele sătești. O lectură remarcabilă 
poate fi și editorialul „Mișcarea noastră teatrală și 

10sbuciumul sufletesc al intelectualilor de la noi”  - 
conferință susținută de Horia Petra-Petrescu la 

Lugoj și Caransebeș în 5 și 6 iulie 1913. Credem 
că tot H.P. Petrescu scrie și editorialul „Pentru 
deșteptarea satelor. Un cuvânt către preoți și 

11învățători” , în care apelul la „armele culturii” 
pentru progresul comunităților rurale este 
evident. Pentru comparație, este publicat articolul 
„Teatrul sătesc la Sași” prezentând în fapt un 
articol din revista Die Karpathen (VII. 20/ 1914) 
în care se face referire la cel care avea să 
restaureze educația teatrală a comunității săsești 
din Ardeal, preotul Hans Lienert din Draas 

12(Draos) . O linie de efort pe care se va reactiva 
cultura națională în anii de după Unire? Merită 
cercetat. Cum mai merită să consemnăm 
alcătuirea conducerii STR la final de 1913. 
Comitetul era alcătuit din:  Dr. Ioan Mihu- 
președinte, mare proprietar, Vinerea; Virgil 
Onițiu, vicepreședinte, director gimnaziu 
românesc din Brașov, Dr. Iosif Blaga, secretar, 
profesor, Brașov; Gheorghe Dima, profesor de 
muzică, Brașov; Vasile Goldiș, secretar 
consistorial, Arad; Dr. Gh. Dobrin, avocat, Lugoj; 
Dr. Iuliu Maniu, avocat, Blaj; Antoniu Mocsony 
de Foen, mare proprietar, Birchiș; Aurel Paul 
Bănuț, director artistic; Dr. Horia Petra-Petrescu, 

13secretar literar . Pe mulți îi vom regăsi pe lista 
Unirii la 1 Decembrie 1918.  Mulți vor influența 
pentru zeci de ani cultura politică a României 
Mari. Iar în cultura politică se pare că socoteau și 
capacitatea de a transmite și prin teatru cultura 
națională. Începând cu satul, uitata verigă a 
României de azi. 

1  Vasile Pârvan, Începuturile vieții Romane la Gurile Dunării, Ed. Cultura Națională, București, 1923, pp. 5-6. 
2  Încercare de valorificare a subiectului în Constantin Neculași Sorana Maier, Chipuri feminine sibiene din alte 
veacuri, Ed. EIKON, 2019, 191 pg.
3  A se vedea Constantin Necula și Sorana Maier, Sibiu- case cu suflet. La un Centenar de unitate, Eikon, 2018, 
pp. 76-78. 
4  Revista Teatrală, 1/1913, pp. 3-6. 
5  Remarcabilă sinteză asupra subiectului este lucrarea Soranei Maier, Teatrul Românesc din Sibiu (1868-1948), 
Eikon, 2019, 362 pg. 
6  Revista Teatrală, 1/ 1913, pp. 7-10
7  Idem, pg. 10. 
8  Greutățile începuturile, Revista Teatrală, Anul I,  nr. 2/ martie-aprilie, 1913, pp. 119-122 și Revista Teatrală, Anul 
II, nr. 3-4/ 1914, pp. 82-91 (ultimul aduce date importante despre „fenomenul Șoimuș”). 
9  Dr. Virgil Onițiu, La chestia teatrului dela țară, Revista Teatrală, Anul I, nr. 3/ maiu-iunie 1913, pp. 154-158. 
Lui Onițiu îi face o recenzie Romulus S. Molin în Revista Teatrală, Anul II, nr. 3-4/ 1914, pp. 91-93. 
10  Revista Teatrală, Anul I, nr. 4/ iulie-august 1914, pp. 232- 245. 
11  Revista Teatrală, Anul II, nr. 3-4/ 1914, pp. 65-66. 
12  Idem, pp. 102-103. 
13  Revista Teatrală, Anul I, nov-dec. Nr. 6/ 1913, pg. 388. 

Note
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Revista	„Eroii	Neamului	-	10	ani”*

Dr.	Daniela	BĂLU

Aceste versuri celebre, aceste cuvinte 
ce pot părea pentru unii desuete sau demodate, 
reprezintă un CREZ, un CREZ al celor ce 
vreme de 10 ani au dat viață revistei EROII 
NEAMULUI, un crez al celor ce am muncit 
pentru această revistă, al celor ce au citit sau 
sprijinit o revistă de educaţie şi cultură patriotică, 
iată obiective și cuvinte ce nu mai sunt deloc „în 
trend”!

Cu toate acestea, asumându-și „păcatul” 
sentimentelor patriotice, revista oferă de 10 ani 
modele de eroism – desigur, eroismul celor ce au 
murit pentru libertatea neamului românesc, dar și 
al celor ce au luptat pentru a făuri o țară, un popor, 
o națiune, eroismul celor care, deși păreau 
oameni obișnuiți în epocă, au devenit eroi prin 
faptele lor, construind ceea ce noi numim azi, 
într-un singur cuvânt, istorie.

Făcând parte din colegiul de redacție al 
revistei, pot afirma cu certitudine faptul că revista 
nu reprezintă doar niște cuvinte tipărite într-un 
format grafic, aflat și el într-un vizibil progres. 
Revista Eroii neamului a devenit în 10 ani o 
comunitate, o stare de  spirit, o comuniune, 
comunitatea celor ce nu ne rușinăm să spunem că 
ne iubim țara, a celor ce nu ne rușinăm să spunem 
că suntem români!

Trăim cu toții într-o societate în care 
suntem atât de asaltați, printr-o multitudine de 
mijloace, tot mai persuasive, de blamarea, 
dezavuarea și demitizarea valorilor identitare, de 
oprobiul sentimentelor de mândrie națională sau 
de elogiere a eroilor neamului. Cu toate acestea, 
revista Eroii neamului a rezistat „eroic” timp 
10ani, dovedind maturitatea și inspirația alegerii 
tematicii, atât de rar abordată într-o societate 
închistată în temele politice, mercantile sau 
egocentrice. 

Așa cum știm cu toții, autori de articole, 
cititori, finanțatori sau numeroși alți colaboratori, 
nucleul revistei  Eroii neamului, sufletul său 
este, desigur, domnul colonel (r.) Voicu Șichet, 
redactorul coordonator. Cunoscând foarte bine 
implicarea sa, truda sa, știu că acest termen de 
redactor coordonator este insignifiant față de ceea 

ce, în mod concret, realizează Voicu Șichet pentru 
revistă și prin revistă. 

Domnul Voicu Șichet a fost cel care a 
readus în atenția autorităților, dar și a opiniei 
publice sătmărene, situația monumentelor, 
mormintelor și însemnelor comemorative de 
război, timp de 10 ani străbătând satele 
sătmărene, pentru a identifica mormintele 
eroilor, dar mai ales pentru a face ceva concret în 
vederea reabilitării lor. Cu certitudine dl. Voicu 
Șichet ne va vorbi azi despre aceste realizări, 
doresc doar să vă reamintesc faptul că Voicu 
Șichet a publicat în anul 2016 primul catalog al 
monumentelor și mormintelor de eroi din 
județul Satu Mare, cartea Pe urme de eroi, ce 
va constitui întotdeauna o reală bază de date 
de la care poate fi începută orice evidență a 
monumentelor din județul nostru. 

De altfel, la ora actuală, o echipă de colegi 
de la Muzeul Județean realizează o inventariere la 
zi a acestor morminte, urmând să publice o 
monografie, fiind în derulare și un amplu proiect 
de reabilitare a 29 de monumente și însemne 
comemorative de război, un proiect inițiat în 
2018 de domnul Ștefan Coșarca, directorul de 
cabinet al președintelui Consiliului Județean Satu 
Mare, proiect finanțat de Ministerul Culturii prin 
programul Centenar, lucrările de reabilitare fiind 
coordonate de Muzeul Județean Satu Mare.

Fiecare comunitate are posibilitatea de a fi 
inclusă în traseele turistice și culturale ale 
județului Satu Mare, dacă, printr-un minim efort, 
și-ar pune în valoare monumentul eroilor din 
localitatea lor. S-ar putea inaugura astfel traseul 
crucilor și monumentelor eroilor, un gest de 
recunoștință atât de binemeritat! Iar în această 
misiune nobilă, un rol deosebit de important îl 
puteți avea dumneavoastră, preoții, Biserica, 
Episcopia, căci, așa cum știm cu toții, de-a lungul 
istoriei, Biserica, armata și poporul au alcătuit 
triada jertfelor pe care s-a construit temelia 
României.

Și dacă eroii neamului și-au pierdut viața 
pentru pacea și libertatea noastră, măcar atât se 
poate face: să nu-i mai lăsăm să moară a doua 

E    roi au fost, eroi sunt încă 
Și-or fi în neamul românesc!
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oară, printre gunoaie și bălării! 
Prin sutele de articole publicate 10 ani în 

revistă, eroii sătmăreni (dar nu numai) și-au 
redobândit demnitatea, chiar și prin faptul că se 
mai scrie despre ei, că mai amintim despre ei 
generațiilor contemporane, mult prea puțin 
educate în spiritul patriotismului și respectului 
față de țară, trecut și eroi. Merituoși sunt dascălii 
ce-și înțeleg misiunea și depășesc cu mult acea 
oră pe care școala românească o dedică istoriei...!

Cu pași mici, dar siguri, revista Eroii 
neamului și-a făcut un loc binemeritat în 
publicistica contemporană, și, oricum am afirma, 
fie că revista se identifică cu Voicu Șichet, fie că 
Voicu se identifică cu revista, ea reprezintă o 
realizare unică în peisajul editorial sătmărean, 
poate chiar național, iar existența și continuitatea 
ei se datorează domnului col. (r.) Voicu Șichet, cel 
care, prin tenacitate și perseverență a ajuns să 
tipărească și revista cu numărul 40! 

Cât de greu este să editezi o revistă de 
educație și cultură patriotică, o revistă ce 
promovează cultul eroilor neamului, vă poate 
spune Voicu Șichet, cel care, număr de număr, 
timp de 10 ani, ne-a „terorizat” pe noi, autorii 
articolelor, cu insistența sa: numeroase e.mail-
uri, telefoane, vizite, întâlniri.... „Să nu uiți de 
articolul pentru revistă!”, spune întotdeauna 
Voicu, și uite - așa... mulți dintre autori afirmăm: 
„scriu la revista lui Voicu”. Și uite așa, revista lui 
Voicu a ajuns la numărul 40! Și uite așa, prin mii 
de ore de muncă și mii de articole scrise voluntar 

și gratuit, revista Eroii neamului v-am oferit-o 
timp de 10 ani dumneavoastră, celor ce nu vă este 
rușine că sunteți români! 

Împreună, doamnelor și domnilor, să-i 
urăm revistei Eroii Neamului” VIVAT, 
CRESCAT, FLOREAT”! 

Iar nouă, autorilor, să ne urăm „La mulți 
ani” și să-i dorim redactorului coordonator să ne 
mai „terorizeze” măcar 40 de numere! 

În numele editorilor revistei: Asociația 
Civică „Tempora” Satu Mare; Asociația Cultul 
Eroilor „Regina Maria” filiala Satu Mare și 
Muzeul Județean Satu Mare, vă mulțumesc 
tuturor celor ce ne-ați fost alături: autori, 
finanțatori, sponsori, cititori, parteneri și prieteni, 
împreună,  timp de 10 ani, chiar și prin 
intermediul revistei Eroii neamului, ne-am cinstit 
țara. 

Dacă anul trecut am sărbătorit Centenarul 
Marii Uniri, iar în acest an Centenarul 
sătmărean, acum, când revista Eroii neamului 
aniversează 10 ani, vă invit pe toți să construim 
împreună, cu demnitate, următorul Centenar, în 
spiritul respectului și recunoștinței față de 
străbunii noștri, eroii noștri, în spiritul iubirii de 
țară, și să ne aducem aminte, măcar din când în 
când, că ȚARA SUNTEM NOI TOȚI!

* Discurs rostit la festivitatea aniversară, 
organizată în data de 4 noiembrie 2019, la Teatrul 
de Nord Satu Mare.
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Succes	deplin	lucrărilor	
Simpozionului	Științific	„Eroii	Neamului	-	10	Ani”,	

Satu	Mare,	04.11.2019

Ing.	Andrei	GORȘCOVOZ	

           ruditul nostru cărturar Nicolae Iorga 
afirma adevărul de necontestat: „O țară care nu 
are eroi și statui este o țară cu un neam fără trecut 
și viitor”.

Au trecut 10 ani în care Revista „Eroii 
neamului” a publicat număr de număr despre eroi, 
statui, cimitire, monumente etc. prin grija 
deosebită a domnului colonel (r) Voicu Șichet, 
redactor coordonator, mai ales serialul „Jurnalul 
cimitirelor și monumentelor eroilor”, ajuns la 
numărul 39, semnat de Domnia Sa.

În cei 10 ani, în paginile revistei s-au 
publicat numeroase articole - adevărate lucrări 
științifice - despre militarii care și-au făcut 
datoria până la sacrificiul suprem, deveniți eroi, 
care au luptat în războaie pentru eliberarea Țării 
de sub jugurile străine și pentru menținerea în 
hotare a Patriei, potrivit tratatelor de pace 
semnate și parafate și pentru apărarea Gliei, 
Neamului, Limbii și Credinței, de ce nu și a 
Europei, de năvălitorii barbari din ultimii 5.000 
de ani. S-a scris despre cei care au depus jurământ 
sub faldurile drapelului de luptă, a Tricolorului, și 
care și-au făcut conștiincios datoria, cu toate 
restricțiile și servituțile ei, indiferent de vreme, 
anotimp, de circumstanțe, în unități și tabere de 
instrucție, pe aerodroame, în porturi, în poligoane 
și aplicații, în școli, laboratoare și ateliere, pe 
șantiere, în mine și agricultură. S-a scris în 
paginile revistei „Eroii neamului” de cei care au 
lăsat în urmă zeci de generații de tineri instruiți și 
capabili să realizeze pe teritoriul patriei, prin forța 
minții și a brațelor, obiective de care suntem 
mândri, iar unii tineri au învățat să scrie, să 
citească, să conducă tractorul sau mașina.

Zece ani au trecut de când subsemnatul l-
am „cunoscut” prin telefon pe domnul colonel (r) 
Voicu Șichet, am devenit un împătimit cititor al 
revistei „Eroii neamului” și colaborator 
ocazional, cu abonament permanent și cu 10 
reviste pe care le distribui la diferiți amici 
pensionari de la fosta U.M nr. 01185 Timișoara, la 
istoricul Regiment-erou 32 „Mircea” Mecanizat, 
unde am satisfăcut stagiul militar obligatoriu 
(1960-1962), în prezent batalion în cadrul 

Brigăzii 18 „Decebal” Cercetare, de la Asociația 
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere 
„Colonel Ion Enescu”, filiala Timiș, unde sunt 
membru, de la Spitalul Militar de Urgență „Col. 
Dr. Victor Popescu” din Timișoara, unde a fost 
comandant/director unchiul meu, col. dr. Victor 
Gorșcovoz, de la Asociația Românilor Refugiați, 
Deportați, Expulzați și Strămutați pe motive 
etnice 1940-1945 din Ardealul de Nord, a cărui 
președinte pe judeţul Timiş sunt etc.

De asemenea, revista „Eroii neamului”, 
de 10 ani, este citită în Canada de familia fiicei 
mele, ing. Alina Maria Ionescu, a familiei 
verișorului Ing. Gabriel Gorșcovoz, fiul col. dr. 
Victor Gorșcovoz, și este citită și de către familia 
unui român stabilit în Germania, care a auzit că 
tatăl său, decedat în Cel de al Doilea Război 
Mondial, are numele scris pe Monumentul 
Eroilor de la Carei.

Vița mea se trage din Medieșu Aurit, unde 
moșii-strămoșii materni își au locul de veci; 
bunica vitregă Maria și bunicul plt. Andrei 
Șerban, care a salvat viața dr. Vasile Lucaciu, 
„Leul de la Sisești”,„Leul de la Satu Mare”, care 
este un Erou național [vezi: Oniga Marciana - 
născută Gorșcovoz - „Îngerul păzitor al Leului de 
la Sisești”, în revista „Eroii neamului” nr. 4 (5) 
din 2010, p. 19], mama Salustia Gorșcovoz 
(născută Șerban) (1915-1991) și tata Alexandru 
Gorșcovoz- are nume rusificat la 1815 - (1911-
1994).

Sunt sătmărean, părinții și fratele meu, 
Alexandru Pintescu (născut Gorșcovoz, 1947-
2003), au locuit în Satu Mare (1970-1991), 
respectiv (1970-2003). Sunt fiu al satului 
Medieșu Aurit, unde am fost crescut de bunici 
(1947-1951) și apoi de părinți, care au revenit în 
sat după 12 ani (1952-1955).

Tata a locuit în chirie un an de zile (1938) 
la primarul martir Gheorghe Petricean, care a fost 
vecin, peste drum, și prieten cu bunicul plt. 
Andrei Șerban, până ce tata s-a căsătorit cu mama 
(1939). La ocuparea vremelnică a Ardealului de 
Nord (1940-1945) de către Ungaria hortystă, la 
intrarea trupelor ungare, în Medieșu Aurit, la 3 
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septembrie 1940, tata, ca șef de gară, a predat 
administrației ungare stația CFR, iar mama, ca 
diriginte P.T.T.R., a predat Oficiul Poștal. Părinții 
s-au refugiat la Brașov, bunicii nu au vrut să 
părăsească casa, satul, dar, în noiembrie, bunicul 
a fost anunțat într-o noapte de omul de serviciu de 
la Primărie că a auzit că dimineață va fi arestat și 
„va păți ca Petricean”. Bunicul a mers toată 
noaptea 6 km pe jos, prin porumbiște, până în 
satul Apa, la nepotul Bodea Nuțu, apoi a plecat în 
satul natal Poșta, comuna Finteușu Mare și de 
acolo la Brașov, în refugiu.

Calvarul refugiului familiei noastre a 
început la Medieșu Aurit (1940), a trecut prin 
Brașov, Sărățuica (IL), Slobozia Veche (IL), 
Agrada (IL) și Cetatea Albă (Basarabia), din 
Ardealul de Nord până în Transnistria, de la 
Someș până la Bug și înapoi (1946, 1947). 
Bunicii materni, mama și cu mine l-am urmat pe 
tata, care a fost dus ca impiegat de mișcare la 
Calea Ferată Română, cunoscător a cinci limbi 
străine, până în Transnistria și mama telegrafistă 
la stația C.F.R. Birzula, în spatele frontului. 
Bunicii materni și cu mine am locuit la bunicii 
paterni în orașul Cetatea Albă (iulie 1942 - 
februarie 1944).

În culoarul refugiului familie noastre au 
decedat fratele mai mare Eugen (în anul 1941) și 
bunica Maria Șerban (în anul 1944), fiind 
îngropați la Brașov, și s-a născut subsemnatul, la 
Slobozia, în 07 iunie 1942.

Pentru detalii, a se vedea articolele 
publicate în revistele „Eroii neamului” nr. 2(27), 
iunie 2016, pag. 69-73 și nr. 3(28) septembrie 
2016, pag. 63-65 „Alexandru Gorșcovoz (1911-
1994) plecat din Cetatea Albă și refugiat din 
Medieșu Aurit”, părțile I și II și nr. 1(30), martie 
2017, pag. 58-63 „Col. dr. Victor Gorșcovoz 
(1923-2003) -  Un O M care a trăi t  cu 
profesionalism și dragoste față de OAMENI”.

M-am simțit deosebit de onorat când am 
primit două apeluri telefonice, Invitația și 
Programul Simpozionului Științific „Eroii 
neamului - 10 ani” din 4-5 noiembrie 2019 de la 
domnul colonel (r) Voicu Șichet, un distins om de 
cultură, care face parte din rândul intelectualilor 
de frunte ai Sătmarului, ai județului Satu Mare și 
nu numai; care a scris și continuă să scrie, în 
revista „Eroii neamului”, pagini foarte frumoase 
din istoria satului natal Tătărești, prin cele 3 
monografii și articol, e ca un adevărat fiu al 
satului, care nu-și uită rădăcinile și care inițiază, 
coordonează și susține publicarea articolelor-

document privind istoria Armatei Române, 
istoria României și activitățile cultural-patriotice 
pilduitoare pentru urmași.

Ca acum cinci ani, când am salutat prin 
articolul „Revista Eroii neamului la numărul 25, 
citită de 5 ani în Timișoara și Canada” (vezi 
Voicu Șichet „Eroii neamului la al XXV-lea pas. 
Indici bibliografici și popas de suflet”, Editura 
Citadela, Satu Mare, 2015, pag. 183-188), la 
aniversarea a 25 de numere ale revistei „Eroii 
neamului”, Serie nouă, îmi mențin toate urările de 
bine făcute.

În ultimii cinci ani am scris și s-au 
publicat 4 articole în revista „Eroii neamului”, se 
putea scrie mai mult, dar în acești ani am publicat 
multe articole și la alte reviste, iar la sfatul 
domnului Voicu Șichet am publicat 3 cărți (în 4 
volume).

În acești ani, revista „Eroii neamului” s-a 
maturizat și s-a perfecționat privind forma de 
prezentare și calitatea articolelor-document 
publicate și afirm că revista a devenit un izvor de 
mărturii, cercetări științifice; este consecventă în 
restituirea valorilor naționale și a adevărurilor 
istorice atât de necesare; este un reper de suflet și 
simțire a românilor, este de o înaltă ținută; face o 
legătură între pământul românesc și istoria 
poporului; prezintă adevărați patrioți; este o 
tribună și școală de educare; dovedește maturitate 
și înțelepciune; prezintă subiecte interesante, 
binevenite, de cultură, memorie și cinstire a 
înaintașilor; îmbogățește rafturile bibliotecilor; 
abordează un stil sobru, serios, pertinent, 
documentat și exact; trezește spiritul de cultură al 
epocii trecute; este un nesecat izvor pentru 
generațiile viitoare; nu uită înaintașii și eroii; este 
consacrată istoriei naționale și eroilor ei; reînvie 
spiritul iubirii de neam și țară; ș.a.

Regret tare mult că nu pot să particip la 
lucrările Simpozionului Științific „Eroii 
neamului - 10 ani” din motive de sănătate, dar 
sunt cu tot sufletul alături de organizatori și 
participanți.

Sunt mândru că fac parte din marea 
familie a cititorilor și colaboratorilor revistei 
„Eroii neamului”, calitate care îmi aduce mare 
bucurie în suflet și mă face fericit că am 
posibilitatea să urez succes deplin lucrărilor 
Simpozionului Științific „Eroii neamului - 10 
ani”, sănătate, noroc și voie bună tuturor 
cititorilor, colaboratorilor și sponsorilor implicați 
în apariția ei!

La mulți ani, revistă mult iubită!
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Vasile	Lechințan,	Centenarul	instaurării	
administrației	românești	în	Cluj-Napoca,	
Editura	Ecou	Transilvan,	Cluj-Napoca,	
2019,	text	și	ilustrații,	347	pagini.

Recenzie

Conf.	univ.	dr.	Ion	CÂRJA	
Universitatea	Babeș-Bolyai	Cluj-Napoca

Facultatea	de	Istorie	și	Filosofie

          ub patronajul Societății Cultural-Patriotice 
„Avram Iancu” din România, a apărut de foarte 
curând un volum important, cu semnificații și 
rezonanțe aparte în contextul centenar pe care îl 
parcurgem și în acest an, 1919. Volumul, intitulat 
Centenarul instaurării administrației românești 
în Cluj-Napoca, este semnat de Vasile Lechințan, 
un cercetător care a făcut carieră la Serviciul 
Județean Cluj al Arhivelor Naționale și care s-a 
aplecat asupra istoriei Transilvaniei în mod 
special, cu rigoare, migală și profesionalism, 
oferind numeroase contribuții bine documentate 
pe o gamă variată de teme și subiecte. 

Lucrarea de față este o apariție binevenită, în 
contextul aniversar pe care-l traversăm: după 
împlinirea anul trecut a unui veac de la 
înfăptuirea României Mari, prin „cele trei Uniri” 
ale anului 1918 (Chișinău-27 martie 1918, 
Cernăuți-28 noiembrie 1918, Alba Iulia-1 
decembrie 1918), anul 2019 prilejuiește alte 
câteva momente aniversare deloc lipsite de 
importanță,  între care trebuie amintite 
începuturile primelor structuri de putere 
românești într-o Transilvanie condusă de 
„guvernul provizoriu” al acestei provincii, 
Consiliul Dirigent, stabilit la Sibiu, la scurt timp 
după constituirea sa în contextul Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. 
Punctual, în ceea ce privește orașul Cluj-Napoca, 
la 19 ianuarie 2019 s-au împlinit 100 de ani de la 
instaurarea administrației românești în oraș, prin 
numirea de către Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei a unui primar român în persoana lui 
Iulian Pop, respectiv prin numirea unui prefect 
român al orașului Cluj-Valentin Poruțiu și prin 
numirea unui prefect român al județului, în 
persoana lui Simion Tămaș, tot atunci fiind 
numiți primii români în funcții importante din 

consiliul orășenesc al urbei de pe Someș. 
După instaurarea administrației românești la 

primăria clujeană, a urmat preluarea de către 
români a marilor instituții de stat, precum: 
Prefectura județului, Justiția, Universitatea, 
Teatrul și Opera, Școlile, Poșta ș.a.md., la care se 
adaugă înființarea, în același an 1919, a 
Consistoriul Ortodox Român. Dimensiunea 
aniversară a acestor ani, 2018 și 2019, se 
regăsește așadar atât pe plan general cât și în 
contextul regional și local, așa cum este cazul 
orașului Cluj, ceea ce justifică pe deplin un 
demers istoriografic de factura și anvergura celui 
angajat de Vasile Lechințan și finalizat în forma 

S

23



volumului asupra căruia ne-am propus să 
reflectăm.

Cartea este structurată într-un număr 
impresionant de secțiuni - 45, la care se adaugă o 
listă bibliografică esențializată. În deschidere, 
avem un studiu introductiv care are un titlu 
identic cu cel al volumului: Centenarul 
instaurării administrației românești în Cluj-
Napoca, pentru ca, în continuare, secțiunile care 
se succed să prezinte instituții și personalități de 
referință pentru urbe. Putem găsi astfel informații 
despre instituțiile de bază ale cetății, ca: Primăria 
clujeană în perioada interbelică, Prefectura 
J u d e ț u l u i  C l u j ,  B i b l i o t e c a  C e n t r a l ă 
Universitară, Școala de Arte Frumoase, alături 
de numeroase alte capitole și secțiuni de mai mică 
sau mai mare întindere, după cum urmează: 
Societatea civilă, Academicienii-membri 
titulari,Membri corespondenți ai Academiei 
Române, Membri de onoare ai Academiei 
Române, Artiști plastici, Mari profesori străini la 
Universitatea din Cluj,Scriitori și poeți de limbă 
și etnie maghiară, Preoți, oameni de cultură, 
luptători pentru Marea Unire, Oameni politici, 
Evrei de seamă ai Clujului, Reprezentante ale 
mișcării feministe în plan social, cultural, 
antirevizionist.

În desfășurarea succesivă a numeroaselor 
capitole și secțiuni care compun lucrarea este 
avut în vedere principiul cronologic, în sensul în 
care în prima jumătate a acesteia sunt abordate 
instituții și personalități din primii ani care au 
urmat integrării Clujului și Transilvaniei în 
România Mare, se continuă apoi cu perioada 
interbelică, pentru ca mai departe să avem 
informații din deceniile de după al doilea război 
mondial și din perioada post-totalitară, până la zi. 
Spicuim, spre exemplificare, alte câteva titluri 
din partea a doua a volumului: Primăria clujeană 
în perioada dictaturilor fascistă și comunistă 
(1940-1989), Artiști plastici, arhitecți, muzicieni, 
artiști de teatru, operă, muzică populară, balet, 
cinematografie, (Alți) ingineri, constructori, 
inventatori, sportivi de performanță, luptători 
pentru libertate, democrație și demnitate 
românească, Perioada 1989-2019, Prefectura 
Județului Cluj între 1940-1948, Ierarhi ai 
Bisericilor românești, teologi, (Alți) cetățeni de 
onoare ai municipiului Cluj-Napoca/Doctori 
H o n o r i s  C a u s a / P r o f e s o r i  H o n o r i s 
C a u s a / L a u r e a ț i  a i  m a r i l o r  p r e m i i 
internaționale/Profesori invitați la universități 

străine/Colaboratori cu mari instituții străine 
etc.

Lucrarea de față are aspectul unei veritabile 
„baze de date”, în sensul în care include în 
paginile sale informație de mare consistentă, 
redactată sub forma obișnuită a unor texte 
descriptive, precum și sub forma unor date 
esențializate, redate în succesiune cronologică. 
Un cuvânt de apreciere se impune aici pentru 
efortul autorului, pentru acribia cu care a adunat 
un material informațional atât de bogat referitor 
la scurgerea unui veac de activitate instituțională 
și de existență comunitară în orașul situat sub 
dealul Feleacului. În al doilea rând, trebuie spus 
că un aspect aparte care particularizează volumul 
este utilizarea unei cantități impresionante de 
material vizual: secvențe imagistice din peisajul 
urban al Clujului, de la începutul perioadei 
interbelice până în prezent, alături de numeroase 
imagini - fotografii de grup și portrete - cu 
personalități clujene reprezentative din cele mai 
variate domenii. Utilizarea imaginilor, într-o 
manieră abundentă, în conținutul unui text de 
factură istoriografică, se înscrie într-o tendință tot 
mai vizibilă în ultimi ani, la noi, lucru firesc și 
necesar după ce decenii întregi sursele vizuale au 
fost prea puțin utilizate, dacă nu de-a dreptul 
ignorate. Pe lângă cest aspect recuperatoriu, pe 
care îl considerăm binevenit, trebuie admis și 
faptul că istoricii și oamenii de cultură sunt 
sensibilizați de o dominantă a timpului prezent: 
expansiunea fără precedent a imaginii, care tinde 
să domine comunicarea, în special pe zona de 
acțiune a mijloacelor electronice și a internetului. 
Astfel, Vasile Lechințan a apelat la puterea de 
sugestie a imaginii, pentru a ilustra devenirea 
românească în orașul Cluj pe arcul temporal ce 
unește vremea Marii Uniri de timpul prezent.

Alături de dimensiunea omagial-aniversară, 
volumul se remarcă prin aceea că este un 
instrument de lucru deosebit de util, o veritabilă 
enciclopedie despre orașul Cluj Napoca în 
orizontul cronologic al unui secol, cel mai recent, 
care a trecut de la finele „Marelui Război” până în 
prezent. Apariția lucrării este, astfel, binevenită și 
din această perspectivă, în condițiile în care 
lucrări de această factură sunt, în istoriografia 
românească, o prezență modestă sub aspect 
cantitativ. Pentru toate aceste motive, autorul 
volumului, cercetătorul Vasile Lechințan, merită 
toată aprecierea și considerația noastră, a celor ce 
vom citi și folosi acest rezultat al străduinței sale.
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Dezvelirea	bustului	de	la	Moftinu	Mic,	
ridicat	în	memoria	părintelui-canonic	

greco-catolic	Gheorghe	Mureșan

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
   umeroase personalităţi din istoria 

modernă a românilor sătmăreni ar putea fi, şi s-ar 
cuveni să fie, sărbătorite în mai multe localităţi. 
Aceasta, pentru că s-au născut, au crescut ori au 
activat de-a lungul vieţii lor în mai multe sate sau 
oraşe din părţile noastre. Un astfel de caz este cel 
al părintelui greco-catolic Gheorghe Mureşan. 
Comunitatea din Moftinu Mic a îmbrăcat straie 
de sărbătoare duminică, 3 noiembrie 2019, când, 
lângă monumentul eroilor, situat între biserica 
ortodoxă și capela greco-catolică, a fost dezvelit 
bustul canonicului Gheorghe Mureșan.

Despre părintele Mureşan s-a scris în 
istoriografia sătmăreană (chiar și revista noastră a 
găzduit un articol evocator al unui moment cu 
mare încărcătură emoțională, 1913 – Sfintele 
Paşti la temniţa din Satu Mare, când am și 
publicat o fotografie inedită, cu moftinenii și 
coșurile de Paști, descoperită de către redactorul-
coordonator Voicu Șichet), dar cu siguranță că 
personalitatea sa, viața și activitatea, ar merita 
cuprinse într-un volum, care suntem siguri că 
într-o bună zi va vedea lumina tiparului. 

 Părintele Gheorghe Mureşan a văzut 
lumina zilei la data de 5 iulie 1858 în Tiream, 
părinţii săi fiind ţărani săraci, dar foarte buni 
credincioşi greco-catolici, Gheorghe Mureşan şi 
Floarea Bonea. Atât şcoala primară cât şi liceul 
le-a urmat în Oradea, ajutat de fratele său mai 
mare, Ioan, dascăl într-o localitate vecină cu 
Oradea, Cihei. Micul Gheorghe era un răsfăţat al 
familiei parohului din Tiream, Ioan Bonyi 
(Bonea). Acest slujitor al altarului făcea parte 
dintr-o veche familie preoţească sătmăreană, cu 
numeroase ramificaţii şi la Oradea. Cu ocazia 
sărbătorii de Sfânta Maria Mare a anului 1866, 
parohul Tireamului a avut musafiri din Oradea. 
Vizitiul care a adus musafirii era să se reîntoarcă 
singur. La rugămintea părinţilor micului Ghiţă, a 
fost luat şi acesta în căruţă, cu gândul de a-i face o 
vizită fratelui la Cihei. A fost voia destinului ca 
Ghiţă să nu se mai întoarcă la Tiream decât în 
vacanţele şcolare, în Oradea având să-şi facă 
studiile, atât primare, cât şi cele gimnaziale şi 
liceale, pentru ca apoi să-şi desăvârşească 
cunoştinţele teologice la Budapesta.

Şi-a unit destinul la 
Ruşeni cu Silvia Maria 
Pereni, fiica parohului 
local ,  George Pereni , 
cununia având loc la 17 
noiembrie 1884, urmată de 
hirotonirea din 4 ianuarie 
1885. La începutul preoţiei 
a slujit în Bozânta Mare. 
Apoi, a fost preot capelan şi 
profesor la Gimnaziul 
Catolic din Carei, între 1887-1900, predând aici 
limba română şi religia. Un deceniu, între 1894-
1904, a fost paroh la Ruşeni şi în filia Hrip. În 
această filie a reuşit zidirea noii biserici cu 
hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”. 

Lăcaşul a fost construit în anul 1896, pe 
2un teren cu o întindere de 454 m , din care 

2clădirea ocupă 225 m . Până la zidirea acestei 
biserici, la Hrip a existat o biserică de lemn, 
situată pe acelaşi teren. La construirea noii 
biserici, cea veche a fost vândută credincioşilor 
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din Homorodul de Sus. Biserica a fost construită 
prin osârdia credincioşilor, o contribuţie 
substanţială având familia Dezideriu Papp. 

Turnul bisericii a necesitat o reconstruire, 
întrucât în timpul primei construcţii s-a surpat, 
accidentul soldându-se cu moartea a trei persoane 
şi rănirea altora. Iconostasul a fost realizat în anul 
1912 de către firma Rétay şi Benedek din 
Budapesta. 

De la începutul anului 1905, părintele 
Mureşan a slujit cu fidelitate în parohia Moftinu 
Mic, până în 1935, când s-a pensionat. Aici l-au 
prins evenimentele neplăcute create de alipirea 
unor parohii româneşti greco-catolice sătmărene 
la Episcopia de Hajdudorog. Preoţii sătmăreni nu 
au recunoscut dreptul de existenţă a noii şi 
artificialei eparhii şi au refuzat împlinirea 
poruncilor, care erau umilitoare pentru români.

Părintele Gheorghe Mureşan a fost chiar 
întemniţat, motivul arestării fiind reprezentat de 
scandalul produs la Moftinu Mic de vizita din 
data de 11 aprilie 1913 a noului revizor-şef şcolar, 
Jaczkovics Mihai.  Acesta, împreună cu 
primpretorul Madarassy, au avut o atitudine 
nedemnă şi provocatoare. Revizorul s-a prezentat 
părintelui în timpul săvârşirii serviciului religios, 

fapt pentru care credincioşii adunaţi în biserică l-
au dat afară „nu tocmai politicos”. A doua zi însă, 
a fost deschisă o anchetă scandaloasă, cu presiuni 
inumane, schingiuri şi interogatorii chinuitoare.

Moftinenii au fost ţinuţi în arest 
preventiv, nu o lună cum erau prevederile legale, 
ci o jumătate de an, apărători fiindu-le celebrii 
avocaţi Iuliu Pordea, Ioan Ciordaş, Petru Poruţiu, 
Romul Boilă, Coriolan Bohăţiel precum şi 
sătmăreanul dr. Andrei Doboşi. 

Pledoaria avocatului-martir dr. Ioan 
Ciordaş (un adevărat model al genului, înfăţişată 
într-o maghiară „clasică”, a fost apreciată chiar 
de către presa maghiară, considerată o 
capodoperă), a făcut ca cei trei ţărani apăraţi de el 
să fie achitaţi. De notat că în sală erau prezenţi 
fruntaşii români Ştefan Cicio-Pop, Vasile 
Lucaciu, Teodor Mihali şi Iuliu Maniu, dar şi 
ziarişti din Ungaria, Austria, Italia, Germania 
precum şi din regatul României.

Dar, cu toate strălucitele pledoarii ale 
avocaţilor, justiţia maghiară a pronunţat 
următoarele pedepse: pr. Gheorghe Mureşan, 
canonic onorar, un an şi şase luni închisoare, trei 
ani pierderea drepturilor civile; Ioan Cerghi sen., 
Ioan Cerghi jun., Ioan Variu, A. Botiş, Grigore 
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Bontea, Augustin Cădar, Ştefan Şoncodi, Pavel 
Şoncodi, Iacob Moldovan, Vasile Pop şi Vasile 
Tăutu, câte 6 luni închisoare şi un an pierderea 
drepturilor civile; Grigorie Borota, 3 luni 
închisoare şi un an pierderea drepturilor civile; 
Maria Tarţa, 15 zile închisoare şi un an pierderea 
drepturilor civile; Maria Pintea, achitată pentru o 
cauţiune de 2000 coroane aur. Venirea războiului 
a adus amânarea executării pedepsei părintelui 
Mureşan.

De Învierea Domnului a anului 1913, o 
delegație a moftinenilor, în frunte cu soția 
părintelui, s-a deplasat la temnița din Satu Mare; 
își doreau ca bucatele de Paști să fie sfințite de 
către  părintele  lor.  Imaginea alăturată 
demonstrează că totul s-a întâmplat cu adevărat, 
nu este o născocire a istoriografiei române.

Pentru meritele sale, în 1922, părintele 
Mureşan a fost numit canonic onorar. De 
asemenea, a fost decorat cu ordinele „Ferdinand 
I”, „Răsplata Muncii”, „Coroana României” în 
grad de comandor şi „Steaua României” în grad 
de ofiţer. La 30 septembrie 1938, primăria 
oraşului Carei i-a oferit titlul de cetăţean de 
onoare şi locuinţă pentru tot restul vieţii. 
Asemenea, şi localitatea Moftinu Mic i-a acordat 
titlul de cetăţean de onoare. Presa vremii l-a 
numit simplu, „un om al datoriei”. Sunt demne de 
amintit cuvintele pe care le-a rostit în 4 ianuarie 
1935, la sărbătorirea unei jumătăţi de veac de 
slujire, în ceea ce priveşte unirea, şi religioasă a 

românilor: „Mai am un vis” („Deşi bătrân tot mai 
visez”). „Unirea noastră religioasă”. „Să trăiesc 
s-o mai văd şi pe asta, nu canonic, făt m-aş băga”.

În anul 1928, moartea i-a răpit-o pe cea cu 
care a împărţit împreună bucuriile şi greutăţile 
vieţii, Silvia Pereni. Părintele Mureşan a repausat 
în Carei, la 25 aprilie 1939. Localitatea unde a 
slujit cu atâta credincioşie, Moftinu Mic, a avut 
onoarea să-i găzduiască somnul de veci. 

Un frumos cavou străjuie amintirea celui 
care a fost apărătorul moftinenilor într-o grea 
perioadă istorică. Două plăci de marmură 
amintesc vizitatorilor scurte repere din viaţa celor 
doi soţi Mureşan. Primăria Moftin va rezolva și 
urgenta și necesara renovare a cavoului.

În perioada interbelică, strada pe care se 
află penitenciarul din municipiul Satu Mare se 
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chema, în onoarea celui care fusese „găzduit” 
acolo, „Părintele Mureşan”. După 1989, 
reabilitarea parţială a funcţionat şi în cazul 
memoriei părintelui Mureşan. O străduţă din 
municipiul Satu Mare poartă, după 1990, numele 
celui ce cu crucea în mână a fost apărătorul fiinţei 
româneşti, părintele Gheorghe Mureşan. 

În data de 7 iulie 2013, asociaţia care 
poartă numele părintelui Mureşan şi comunitatea 
românilor din Hrip au dezvelit o placă pe ctitoria 
sa din această localitate. Evenimentul a fost 
onorat de prezenţa părintelui protopop greco-
catolic Dumitru Roman, asistat întru slujire de un 
sobor de preoţi în frunte cu părintele paroh de 
Ruşeni şi Hrip, aidoma părintelui Mureşan!, 
Nicuşor Glodan.

Iată că acum și comunitatea din Moftinu 
Mic, de al cărei destin tumultuos a fost atât de 
legat părintele Gheorghe Mureșan, i-a cinstit 
memoria prin dezvelirea acestui bust, o placă 

pusă în anii 1990 fiind deja amplasată în memoria 
luptei sale și a credincioșilor pentru apărarea 
limbii și credinței strămoșești. Monumentul, 
realizat de către sculptorul Radu Ciobanu, a fost 
finanțat de către Guvernul României prin 
Programul Centenarului Marii Uniri. 

Slujba de sfințire a monumentului a fost 
oficiată de către părintele 
greco-catolic Ovidiu 
Marița, asistat de către un 
sobor de preoți ortodocși. 
P r i m a r u l  G h e o r g h e 
David a citit un material 
despre viața și activitatea 
păr in te lu i  Gheorghe 
Mureșan, redactat de 
către autorul acestor 
rânduri. Și, pentru că 
părintele Mureșan a fost 
primul președinte al 
despărțământului „Astra” 
din Carei, a luat cuvântul și Daniela Ciută, 
președinta de azi. Este de menționat că, între timp  
despărțământul careian a primit numele 
profesorului Aurel Coza, cel care a fost un 
apropiat al celui omagiat la Moftinu Mic. Aurel 
Coza a fost prezent, de altfel, și cu prilejul 
sărbătoririi celor 50 de ani de preoție ai părintelui, 
în 4 ianuarie 1934, eveniment petrecut tot la 
Moftinu Mic.

De implementarea proiectului s-a ocupat 
Consiliul Local Moftin și primarul Gheorghe 
David. Toți cei care au fost implicați în realizarea 
acestui deziderat merită felicitări pentru un 
monument necesar, util și frumos. 
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    sociația Civică Tempora Satu Mare și 
revista Eroii Neamului salută inaugurarea unui 
nou monument al eroilor din județul nostru, 
subsemnatul fiind alături de inițiatori de la 
începutul proiectului până la final.

Așa după cum menționam într-un număr 
anterior, inițiativa ridicării unui monument al 
eroilor în centrul localității Băbășești a aparținut 
părintelui Cornel Pop, preot paroh la Biserica 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Satu Mare, 
f iu  devo ta t  a l  sa tu lu i .  P r in  os tenea la 
precucerniciei sale, la care s-au alăturat și alți fii 
ai satului și locuitori din Băbășești, această 
localitate are acum un frumos monument al 
eroilor, ce poate fi admirat de toți cei ce se 
deplasează pe șoseaua ce leagă Sătmarul de Baia 
Mare. Mai mult, lângă el a fost înălțat și un catarg 
de susținere a Drapelului Național, fapt ce relevă 

faptul că inițiativa noastră din 2017, „Un catarg 
pentru Centenar”, mai este actuală, instituții, 
organizații și persoane fizice din județ 
străduindu-se în continuare să realizeze un astfel 
de obiectiv. 

Printr-o binecuvântată coincidență, 
sfințirea monumentului și a Drapelului Național 
au avut loc chiar de hramul frumoasei biserici din 
Băbășești, Sfântul Mare Mucenic Dumitrie, 
Izvorâtorul de Mir, după încheierea Sfintei 
Liturghii. Și tot ca o coincidență de suflet, atât 
Sfânta Liturghie, cât și ceremonialul religios de 
sfințire, au fost oficiate de către doi ierarhi 
ortodocși cu același nume, respectiv PS Timotei 
al Spaniei și Portugaliei și PS Timotei 
Sătmăreanul, primul cu origini în această 
localitate. Alături de înaltele fețe bisericești, a 
slujit un impresionant sobor de preoți și diaconi, 

Monumentul	eroilor	din	Băbășești,	
rod	al	strădaniei	fiilor	satului,	

în	frunte	cu	părintele	Pop	Cornel

Colonel	(r)	Voicu	ŞICHET

A
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în frunte cu protopopul de Satu Mare, Ioan 
Socolan, și preotul paroh Adrian Arba. La 
încheierea Sfintei Liturghii, după cuvântul de 
învățătură al PS Timotei al Spaniei și Portugaliei, 
arhiereul nostru vicar a înmânat mai multe 
distincții și diplome celor implicați în ridicarea 
monumentului, inclusiv înaltului oaspete, care 
figurează printre donatorii principali. Interesant 
este faptul că s-au acordat diplome tuturor 
profesorilor și învățătorilor ce au activat la 
Băbășești, unele chiar post mortem. Frumos gest 
de recunoștință pentru cei ce au pus umărul la 
ridicarea culturală și spirituală a acestei străvechi 
localități românești de pe valea Someșului, care a 
dat societății multe personalități de valoare ce au 
activat și activează în diverse domenii socio-
culturale, administrative, economice sau militare. 

Este de remarcat și faptul că părintele Pop 
Cornel nu a venit singur la Băbășești; a adus cu el 
și corul bisericii în care este paroh, care, nota 
bene, tot prin osârdia dânsului s-a ridicat pe strada 
Barițiu din municipiul Satu Mare, și pe care o 
păstorește cu mult har și iubire față de credincioși. 
Amintim că, tot la inițiativa dânsului, s-a ridicat și 
în curtea acestei noi și frumoase biserici un catarg 
de susținere a Drapelului Național, care a fost 
inaugurat și sfințit de sărbătoarea Sfânta Treime a  
Anului Centenar 2018.

Componenta militară a ceremonialul de 
inaugurare a monumentului și catargului de la 
Băbășești a fost asigurată de cadre ale 
Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, 
în frunte cu preotul militar Cristian Silaghi, 
cărora le mulțumim pentru prezența frecventă la 
astfel de evenimente, contribuind la creșterea 
gradului de solemnitate!

De remarcat și prezența primarului 
comunei Medieșu Aurit și a mai multor consilieri 
locali, această unitate administrativ teritorială 
sprijinind proiectul prin alocarea terenului și 
amenajarea  lu i ,  rea l izându-se  în  jurul 
monumentului o binevenită parcare.

Revenind la noul monument, vom 
remarca faptul că, spre deosebire de cel vechi din 
cimitir, pe acesta sunt trecuți toți eroii cunoscuți 
din sat, rămași în memoria colectivă sau 
consemnați în diferite documente.

Astfel, eroii sunt trecuți, cu anul nașterii și 
al decesului, după cum urmează: 

Eroi primul război mondial: Apan Ioan 
1875-1915, Anca Gheorghe 1891-1915, Baniai 
Ioan 1891-1915, Bâjan Iosif 1879 dispărut, Blaga 
Augustin 1889-1914, Cherestin Vasile 1893-
1914, Cuciulan Gheorghe 1894-1915, Dindiligan 
Gheorghe 1880-1915, Ilban Vasile 1891-1917, 
Iluț Florian 1893-1915, Iluț Vasile 1888-1917, 
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Hofman David 1860-dispărut, Gozar Petru 1893-
1914, Moldovan Ioan 1897-1914, Nicoară 
Gheorghe 1877-1914, Por Ioan 1873-1914, Pop 
Ioan 1884-dispărut, Suhaida Vasile 1890-1915;

Eroi al II-lea război mondial: Buzilă 
Florian 1920-1944, Haiduc Dimitrie, 1921-1943, 
Homorodan Ioan 1916-1943, Lauran Ioan 1893-
1943, Muncean Gheorghe 1912-1944, Robotin 
Vasile 1918-1943, Sfeda Victor 1922-1943, 
Sfeda George 1914-1943, Tincu Flore 1913-
1942, Tincu Ștefan 1915-1942. 

Monumentul este încadrat de 4 plăci, cu 
următoarele înscrisuri: 1. Glorie eternă eroilor 
neamului românesc; 2. Inițiatorul acestui proiect 
a fost pr. POP CORNEL ctitorul Bisericii 
Ortodoxe Sf. Gheorghe din Satu Mare fiu al 
satului; 3. Donatorii monumentului eroilor din 
Băbășești: Episcop Timotei Lauran, Dr. Paula 
Mare, născ. Lauran, Dr. Munceanu, mama 
Mugurița, Dr. Mureșan Călin, Ioana născ. 
Lauran, Dr. Mureșan Vasile cu familia, Pr. Pop 
Ioan, Monica, născ. Cherecheș, Pr. Feher Vasile, 
Adela născ. Roman, Diacon Buzilă Lucian cu 
familia, Blaga Viorel cu familia, Văduva 
Dindelegan Aurelia cu familia, Ing. Pribilean 

Viorel cu familia. Lucrare executată de Moiș 
Dumitru (Silvică) tel: 0744704986; 4. Donatorii 
monumentului eroilor din Băbășești: Cozma 
Daniel cu familia, Ing. Borotici Ioan cu familia, 
ing. Anca Vasile cu familia, Prof. Pop Aurelia, 
fam. Șuteu Gheorghe, fam. Tulba Gheorghe și 
Daniel, Fam Mereuță Rodica, Fam. Sălăgean 
Gheorghe, pr. Beretchi Dănuț, pr. Paroh Arba 
Adrian, Pr. Cornel Pop cu familia.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor celor 
ce au contribuit la ridicarea acestui monument, să 
le facă parte, când le va veni vremea, în Împărăția 
celor drepți, alături de moșii și strămoșii lor, care 
și-au dat viața pe Altarul Patriei și în memoria 
cărora s-a derulat emoționanta manifestare de la 
Băbășești, încheiată, așa cum ne stă bine nouă 
românilor, cu o agapă creștinească la Căminul 
cultural din Medieșu Aurit.

Nouă nu ne rămâne decât să-l felicităm pe 
inițiator, părintele Pop Cornel, să le mulțumim 
celor ce i s-au alăturat și să îndemnăm și alți fii ai 
satelor sătmărene care nu au încă monumente 
ridicate în memoria moșilor și strămoșilor eroi, să 
le urmeze exemplul!

31



Locul	de	veci	al	învățătorului	Iosif	Cosmuța	
a	fost	renovat

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
   antăul este una dintre cele mai fericite 

localități, din punct de vedere al tezaurului uman 
cu care Dumnezeu a înzestrat-o. Dacă am aminti 
numele matematicianului-astronom Gheorghe 
Chiș, al colegului său de generație, fost ministru al 
Forțelor Armate, Leontin Sălăjan sau al preoților 
greco-catolici, Vasile Pop (canonic la Gherla), 
Dumitru Coroianu junior, Petru Ostate, Ioan 
Aluaș, al învățătorilor Iosif Fersigan, Gavril Aluaș 
ori Iosif Cosmuța (Cosmuția) ar fi suficient.

Despre Iosif Cosmuța (1872-1928) am avut 
1

ocazia să mai scriem în publicația noastră . 
Locuitorii Santăului l-au apreciat și nu l-au uitat 
pe învățătorul care și-a legat destinul de cel al 
satului lor din anul 1900 până la trecerea la cele 
veşnice.

La împlinirea unui an de la trecerea în 
veşnicie, în 15 august 1929, a fost sfinţit în 
cimitirul din Santău un monument funerar în 
memoria sa. În anul 2014, fapt lăudabil, Consiliul 
Local al comunei Santău a aprobat atribuirea 
denumirii de „Iosif Cosmuța” Bibliotecii 
Comunale din Santău.

Necruțătorul timp lovește însă, astfel că locul 
de veci ajunsese într-o paragină totală. Viorica 
Moisa (1922-2018) a fost una dintre fetele 
botezate de familia Iosif Cosmuța și Maria Guliaș. 
Dumnezeu a binecuvântat-o cu 96 de ani petrecuți 
în această viață. Către sfârșitul vieții, una dintre 
ultimile rugăminți adresate fiicei Lucia Sorinica 
(căsătorită cu col. rez. Alexandru Cosma), a fost 
aceea ca locul de veci al iubitului ei învățător și 
părinte creștinesc să fie renovat.

Nu după multă vreme de la înveșnicirea 
iubitei lor mame, soții Cosma au îndeplinit dorința 
Vioricăi Moisa, reușind să renoveze monumentul 
funerar al lui Iosif Cosmuța. În 27 octombrie 
2019, la 90 de ani de la inaugurare, mormântul 
renovat a fost sfințit de către parohul ortodox 
Vasile Perșe, în prezența primarului comunei 
Santău, Marinel Rotar, și a câtorva membri ai 
familiei celei care și-a dorit această restaurare.

Așa cum bine preciza Ioan Ardeleanu-Senior, 

un vrednic mai tânăr coleg de breaslă al lui Iosif 
Cosmuța, acesta a fost unul din acele „bastioane în 
lupta pentru existenţa noastră ca neam, 
organizatori de conştiinţe, de multe ori luptători 

2
anonimi, eroi necunoscuţi” .

Pe crucea de piatră neagră au fost păstrate 
versurile inscripţionate în 1929, care rezumă viaţa 
unui dascăl exemplar:

„Ca o luminare aprinsă,
Ce se stinge tremurând,

Ţi-ai jertfit a ta viaţă
Altora ştiinţă dând”.

 Evenimentul, consfințit la sfârșitul lunii 
octombrie a anului 2019, ar trebui să se constituie 
într-un exemplu pentru toate comunitățile care au 
rămas datoare în ceea ce privește cinstirea eroilor. 
Se dovedește, încă o dată, că o familie adevărată 
știe să-și cinstească înaintașii așa cum se cuvine.

S

1 Viorel Câmpean, Iosif Cosmuţa, un dascăl din Santău cu viaţă eroică,„Eroii Neamului”, Satu Mare, an V, (serie 
nouă), nr. 3 (16), 2013, pp. 51-53.
2 Ioan Ardeleanu-Senior, Din trecutul învăţătorimii sălăjene: Iosif Cosmuţia, „Şcoala noastră”, Zalău, an XVII, nr. 

8, aprilie 1940, p. 339.

Note
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Războiul	pentru	Întregirea	
Neamului	Românesc	(1916-1919)	(VI)

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

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

               asarabia. Pacea de la Bucureşti. Rusia 
a fost totdeauna stăpânită de tirani.  Pe cei ce se 
împotriveau şi cereau drepturi, fie şi mai puţine, îi 
aruncau în temniţe, îi trimiteau în exil în Siberia, 
pe mulţi îi spânzurau. În 1917, aţâţătorii au 
pătruns printre soldaţii ruşi îndemnându-i să nu 
mai lupte, ci să vină înapoi acasă, să alunge 
domniile, apoi să ia averile celor bogaţi şi să 
„trăească lume albă”. Ruşii, care în marea lor 
majoritate erau „lipsiţi de carte, beţivi şi sălbatici 
când li se răscolesc patimile, au ascultat şi în 
Rusia s-a produs o revoluţie mare numită a 
bolşevicilor şi condusă mai ales de Jidovi”.
 „Ameţeala bolşevică” a trecut şi în 
Basarabia, ţară românească răpită mişeleşte de 
ruşi în anul 1812 din Moldova. Cu toate că 
stăpânirile ruseşti „au îngrămădit aolo, de la 1812 
încoace, fel şi fel de „venetici”: ruşi, ruteni, 
ucrainieni, germani, bulgari şi „din seamă afară 
mulţi Jidovi”, majoritatea locuitorilor a rămas 
românească.
 Românii au dovedit şi în Basarbia, că deși  
au fost opriţi în timpul stăpânirii ruseşti „să se 
cultive”, vechea cultură sufletească le-a rămas, 
„Căci nu s-au dedat la jafuri şi omoruri, ca cei din 
Rusia”. O mulţime de soldaţi ruşi dezertaţi de pe 
frontul românesc, apoi „haimanalele” venite de 
dincolo de Nistru şi „întovărăşite” cu tot ce era 
mai „ticălos” în Basarabia, au început să 
„jefuească” pretutindeni.  Partidul Moldovenesc 
din Sfatul ţării a cerut ajutorul armatei române. 
Armata română a trecut Prutul pe „vechiul 
pământ românesc”, „primită fiind cu toată 
dragostea de ţăranii români moldoveni, cari se 
vedeau scăpaţi de jafurile bolşevicilor”. Trupele 
române au cuprins Basarabia întreagă şi 
„alungară bandele de bolşevici. Acum putu înceta 
şi Republica moldovenească independentă. De 
aceea Sfatul ţării hotărî la 28 martie/9 Aprilie 
1918 că „Basarabia ruptă de Rusia acum 106 ani 
(la 1812) din trupul vechei Moldove... De azi 
înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa 
România”. Mare a fost bucuria în toate sufletele 

româneşti, că cel puţin în parte România a putut fi 
reîntregită”.
 Mult a contribuit la întărirea sentimentului 
naţional al românilor din Basarabia şi propaganda 
culturală a cărturarilor ardeleni şi bucovineni, 
refugiaţi acolo. Aici au scos o gazetă numită 
„Ardealul”, apoi „România Nouă”. Au ţinut şi 
conferinţe multe şi au lucrat cu deosebită râvnă 
pentru întărirea învăţământului naţional în 
„şcoalele din Basarabia”.
 În virtutea acestui fapt, guvernul românesc 
a fost silit să înceapă tratattive de „pace” cu 
„duşmanul nebiruitor”, ale cărui armate au intrat 
în Ucraina, dincolo de Nistrul românesc, se aflau 
şi la nordul şi sudul Moldovei, „...eram deci 
încunjuraţi de toate părţile”. „Numai hotărârea 
de-a face să Piară tot neamul românesc între Siret 
şi Nistru ar fi putut împedeca pe Regele 
Ferdinand de la încheierea păcii celei grele. 
Aceasta nu se putea însă mai ales că de pe frontul 
dela Apus, unde veniseră şi trupe americane, în 
cari erau şi mulţi Români ardeleni emigraţi în 
America, se vedea apropierea înfrângerii 
germane. Pe de altă parte, încheierea păcii cu 
România li-se părea  mai importantă decât cea cu 
Rusia. Între aliaţi erau şi neînţelegeri mari în 
privinţa condiţiunilor de pus României: Austro-
Ungaria voia să iee în stăpânire toţi munţii 
Carpaţi, până jos pe laturea dinspre România 
veche, pentruca să se asigure contra unui atac 
viitor al României; Germanii voiau o pace, care să 
silească România să-i frunizeze timp îndelungat 
cereale, vite, petrol, lemne şi alte producte ale 
ţării, iar România să-şi procure produsele 
industriale din Germania; Bulgarii cereau 
Dobrogea întreagă, cu toate că Bulgarii de-acolo 
sunt venetici aşezaţi numai în veacul al 19-lea 
printre Românii şi Turcii vechi dobrogeni”.
 „După multe discuţiuni s-a încheiat la 7 
Maiu 1918 pacea dela Bucureşti, rămânând 
România fără coastele munţilor de Miazăzi şi 
Răsărit şi fără Dobrogea. Aceasta nu o lăsară 
Bulgariei întreagă, ci numai până la o linie de la 

B
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Constanţa spre Miazăzi, partea de Meazănoapte 
având să rămână stăpânită de Austro-Ungaria şi 
Germania. Abia la 25 Septembrie 1918 se învoiră 
Germania şi Austro-Ungaria să lase Bulgariei 
Dobrogea întreagă, era însă prea târziu, căci 
armata bulgară era atunci bătută deja de Francezi 
şi aceştia înaintau spre Dunăre”. [Observăm, că şi 
prin încheierea unei păci, România este jefuită 
sistematic, cum este şi astăzi. Atunci a fost război, 
acum este pace, dar pe timp de pace suntem jefuiţi 
„cu acte în regulă” la modul cel mai grosolan. Se 
cară lemne cu trenuri cu două locomotive, una 
trage, alta împinge, firmele străine ne vând în ţara 
noastră gezele şi petrolul, ne exploatează aurul şi 
exemplele pot continua.]. 
 Românii din Ardeal (şi Bucovina) şi 
războiul. Şi românii din Ardeal au adus jertfe 
mari în „răsboiul popoarelor isbucnit în 1914”. 
Problema cea mai dureroasă pentru ei a fost aceea 
că, în număr de 449800, „au servit în armata 
austro-ungară activă, pe front, iar 34578 au fost la 
serviciile ajutătoare ale armatei. În felul acesta, 
dând ascultare legilor patriei lor, stăpânitorii 
căreia lucrau de veacuri pentru nimicirea 
Românilor, şi-au făcut datoria, iar vitejia înăscută 
a Românului şi-au dovedit-o pe toate fronturile. 
O dovadă despre aceasta a fost şi decorarea 
vitejiei româneşti. Pe fronturile Austro-Ungariei 
au căzut morţi 41739 soldaţi, Români ardeleni, 
prin spitaluri şi acasă au murit de răni sau de la 
boale 11275, cu totul  53071. Valoarea 
alimentelor, rufăriei ş.a., cu cari au contribuit 
pentru armată, a fost de 19884169 lei. Dispăruţi 
până în ziua de azi sunt aproape 30000, dintre 
care cei mai mulţi vor fi pierit de sigur tot pe 
câmpurile de luptă, fără să se ştie unde, sau prin 
Rusia şi Siberia”.
 Foarte, foarte, foarte mare a fost numărul 
românilor ardeleni în Armata Română. Ei erau 
ardeleni „aşezaţi în vechea Românie primitoare”, 
erau şi ardeleni, aproximativ 4000, refugiaţi la 
începerea războiului în România, unde au fost 
apoi mobilizaţi „isbucnind războiul de întregire a 
neamului”.
 Foarte tristă a fost soarta românilor ardeleni 
după intrarea României în război. Aproape 2000 
din „fruntaşii” lor, între care cei mai mulţi preoţi, 
au fost arestaţi şi „internaţi”, unii departe în „Ţara 
Ungurească”, cu toate că „nu li s-a putut dovedi 
nici o vină”. Sute dintre ei au fost „chinuiţi în 
temniţele Clujului, unii au murit în urma acestor 
chinuri. Când treceau pe stradele oraşelor mai 
mari, ca Sibiul şi Clujul, erau huiduiţi şi scuipaţi 

de veneticii pripăşiţi pe pământul românesc, 
ceeace păţiau şi soldaţii prizonieri români, 
plimbaţi, aceiaşi, de mai multe ori pe strade”. La 
împărţirea făinei şi a altor alimente la oraşe, 
femeile românce ai căror bărbaţi sau feciori 
luptau pe frontul italian, rusesc sau macedonean, 
unii chiar pe cel francez, sau căzuseră chiar morţi, 
erau „batjocorite şi împinse înapoi”. „La 
rechiziţii Românilor li se luau cele mai multe vite 
şi cereale, la munci de şosele sau pentru marii 
proprietari unguri tot numai ei trebuiau să 
muncească. După ce a fost respinsă armata 
românească, străinii le spuneau Românilor, că 
deacum înainte nu vor mai prinde boi în jug, ci 
Români”. Guvernul unguresc din Budapesta a 
oprit „cu străşnicie” ca românii să mai poată 
cumpăra pământ, fie la sate, fie la oraşe, „fie de la 
Român la străin”. În satele de-a lungul graniţei au 
fost maghiarizate toate „şcoalele româneşti”. S-
au făcut şi pregătiri mari pentru a coloniza printre 
români şi mai mulţi străini, „cari să-i copleşească 
cu timpul”. „Iacă ce i-ar fi aşteptat pe Românii din 
Ardeal, dacă nu se făcea unirea tuturor 
Românilor!”.
 Prin aceleaşi chinuri au trecut şi românii din 
Bucovina, unde, mulţi au fost spânzuraţi fără 
„vină dovedită”, de Ficher, comandantul 
jandarmeriei. Pentru serviciile lui „hoher”, 
guvernul din Viena l-a avansat la gradul de 
general.
 Printre multele sute de mii de soldaţi austro-
ungari căzuţi prizonieri la ruşi erau şi mulţi 
români ardeleni şi bucovineni. Aceştia au cerut 
încă din 1916 de la autorităţile ruseşti voie să 
formeze „legiuni de voluntari români” şi să lupte 
în armata română contra duşmanilor României. 
La sfârşitul lunii decembrie 1916 s-a construit la 
Darniţa, lângă marele oraş rus Chieff, o tabără 
mare, în care au fost aduşi 250 ofiţeri şi 1200 
gradaţi. Aici scoteau o gazetă numită „România-
mare”, care făcea propagandă naţională reuşită 
printre prizonierii români din Rusia.
  A urmat să fie „vestiţi” prizonierii români 
din „tot cuprinsul Rusiei. La strângerea unui 
număr mare de voluntari ardeleni „se împotrivia 
însă şi guvernul rusesc, dar se împotriviau şi marii 
proprietari ruşi şi cei cu fabrici, la cari lucrau 
prizonierii”. Cu toate acestea, în noiembrie 1917, 
corpul voluntarilor ardeleni se compunea din 374 
ofiţeri şi 8261 de soldaţi, iar 22 ofiţeri şi 1460 
soldaţi au rămas în Rusia pentru a executa 
serviciul de pază la depozitele militare ale 
armatei române.  Alţi 2000, fiind prea departe de 
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România, s-au strecurat încetul cu încetul spre 
Chişinău şi Iaşi.
 Batalioanele voluntarilor ardeleni şi 
bucovineni au fost primite cu căldură în Chişinău, 
capitala Basarabiei, unde înflăcăratul român 
Murafa le-a dat un steag naţional cu inscripţia 
LIBERTATE SAU MOARTE şi i-a îndemnat 
să-l înfigă pe turnul cetăţii de la Alba Iulia.
 Tot aşa de călduroasă a fost primirea la Iaşi, 
unde se afla regele Ferdinand, care, primind 
jurământul de credinţă al voluntarilor, i-a salutat 
ca pe cei dintâi soli ai unirii neamului şi le-a zis: 
„Pe voi, Regele, căruia i-aţi jurat credinţă, vă 
priveşte cu dragoste şi cu încredere, căci în 
sosirea voastră salută chezăşia cea mai 
puternică, că visul atâtor veacuri se va înfăptui, 
că dorul unui neam, în sfârşit, se va împlini!”.
 Corpul voluntarilor ardeleni a luat apoi 
parte la luptele pentru dezarmarea şi alungarea 

ruşilor bolşevici din România veche şi la 
ocuparea Basarabiei.
 Strângerea altor voluntari ardeleni a încetat 
în Rusia Europeană, căci guvernul bolşevic nu a 
mai permis aşa ceva.
 Un alt corp de voluntari ardeleni s-a format 
în Siberia, unde au avut şi ajutorul aliaţilor noştri 
cehoslovaci. Şi voluntarii din Siberia au scos o 
gazetă, „Neamul Românesc”, – şi ei doreau să 
ajungă pe frontul românesc, dar nu a mai fost cu 
putinţă să pătrundă peste Siberia şi Rusia până la 
graniţa de răsărit a României. Au luptat însă 
vitejeşte contra „hoardelor bolşevice”, după ce 
proniseră sre răsărit, ca să ajungă în portul 
Vladivostoc. Abia în primăvara anului 1920 au 
putut ajunge la portul dorit, unde, jurând din nou 
credinţă regelui României, acum întregite, „au 
plecat pe vapoară spre patria dorită”.

Și	nu	te-ai	mai	întors...

Cristian	BODNĂRESCU

Într-o țară europeană
Prădată de minciună,
Prostia cotidiană
Se transformă-n ciumă.

Satana domnește în arte
Uniunea o suge de vlagă,
Românul nu se trezește
Purtând haina cu dungă.

Pușcăriașii sunt liberi
Și țara nu-i ocupată,
Magistrații neteferi
O vând deja subjugată.

Avem drepturi depline:
Criminali nepedepsiți,
Producție pe rație
Și arbori ciopârțiți.

În Biserica străveche
Se dau drepturi perfecte!
Homosexuali-pereche
Scuipă-n icoana de perete.

Demult tu ai plecat
Împlinindu-ți destinul,
Ești Înger înaripat
Împiedicând potopul.

De sub pământul sacru
Moaștele dau lumină,
În Dacia-i masacru
Apocalipsa are să vină.

Loc nu e pentru tine
În astă țară nulă,
Cu manele în vine
S-a întors în junglă.

Ai fost curat atunci
Și vecinic vei rămâne,
Noaptea pășești pe lunci
Rugându-te de bine.

Și nu te-ai mai întors...
Nicicând în trup de om,
Doar îngerii ți-au tors
Aripi țesute sub pom.

Soldatului	necunoscut
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Opinca	românească	înfiptă	sus,	deasupra	steagului	unguresc,	
pe	Parlamentul	din	Budapesta,	în	august	1919.	

Se	împlinesc	100	de	ani	de	la	acest	gest	simbolic!	

Ing.	Angela	FAINA

               şa după cum se ştie, Armata Română, 
după ce a eliberat nordul Transilvaniei, înclusiv 
Sătmarul (19 aprilie 1919), la 4 august 1919 a 
alungat guvernul bolșevic al lui Bela Kun instalat 
în martie acelaşi an la Budapesta. În perioada 
august-noiembrie 1919, general Marcel Olteanu 
a fost numit guvernatorul Budapestei, funcţie pe 
care îndeplinit-o cu onoare desăvârşită şi un 
umanism exemplar. Acest fapt reiese şi din modul 
în care a descris ulterior evenimentul referitor la 
„Cum au pus românii opinca pe Parlamentul de la 
Budapesta!”
         Acest episod este unul real, iar mai jos 
prezentăm imagini din acea perioadă, care 
imortalizează diferite momente, inclusiv 
referitoare la episodul cu opinca. Acesta a apărut 
prima dată, povestit chiar de generalul Marcel 
Olteanu, în cartea sa, „Huzarul negru” din 1926, 
fiind apoi preluat într-o reeditare a cărții 
generalului Gheorghe Mărdărescu, „Campania 
pentru desrobirea Ardealului și ocuparea 
Budapestei”, realizată de Editura Marist din Baia 
Mare. Dat fiind că redacţia revistei Eroii 
Neamului a publicat acest fragment într-un număr 
anterior (N.R. Olteanu, Marcel. Cum au pus 
românii opinca pe Parlamentul din Budapesta. 
Eroii Neamului, Satu Mare, 2010, 2 (s.n.), nr. 3 
(4), p. 30-31), nu îl mai reluăm aici, ci vom 
creiona pe scurt contextul şi biografia generalului 

Marcel Olteanu.
     „Opinca românească” a intrat în istoria 
europeană în 1919, ca un eveniment inedit după 
eliberarea Budapestei de sub regimul comunist al 
lui Bela Kuhn, care transformase Ungaria în 
prima ţară comunistă din Europa. Armata 
Română a răspuns cu hotărâre atacului trupelor 
comuniste asupra Ardealului din martie 1919. 
Ungaria se împotrivea actului Marii Uniri din 1 
Decembrie 1918. Armata Română trecând Tisa, 
punând pe fugă armata bolșevică ungară și apoi 
înfrângând-o, a ocupat Budapesta, în câteva zile, 
fără să tragă un foc de armă. Asfel s-a pus capăt 
regimului bolșevic ungar. Ca un simbol al 
victoriei şi al intrării trupelor româneşti în 
Budapesta pentru prima oară, mucalitul sergent 
Iordan a pus, din proprie inițiativă, o opincă 
românească pe port-drapelul Parlamentului 
Ungar, pentru a sublinia prezența armatei 
românești învingătoare.
      Este de remarcat faptul că Regele Ferdinand 
I, dintr-o nobleţe exagerată, nu a permis armatei 
să arboreze drapelul românesc pe clădirea 
Parlamentului de la Budapesta, aşa cum ar fi fost 
îndreptăţit să facă orice învingător. A făcut-o, în 
schimb, acest sergent Iordan, un oltean mucalit 
și zănatec, care a cocoţat, în vârful catargului, 
deasupra drapelului maghiar, o opincă găurită, 
imagine rămasă mult timp de pomină…

A

Armata Română trecând un pod peste Dunăre, 
la Budapesta în 1919

Intrarea Armatei Române  în Budapesta
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Trupe de ostași români în fața Parlametului 
Ungariei 

Armata Română în fața Parlamentului din 
Budapesta

        

 Ostași români încingând hora la Budapesta

               Biografia de excepție a unui mare 
general român: Marcel Olteanu 
           Olteanu Marcel s-a născut la 4 mai 1872, în 
Craiova. Urmează cursurile Școlii militare de 
ofițeri şi Şcoala de Război din Bucureşti. După 
absolvire, având gradul de sublocotenent, Marcel 
Olteanu a ocupat diferite poziții în cadrul 
unităților de cavalerie sau în eșaloanele 
superioare ale armatei. El a fost primul 
comandant al Liceului Militar „Nicolae 
Filipescu”  (avea  gradul de căpitan de cavalerie) 
de la Mănăstirea Dealu, din 1912 până în 1917, 
când liceul s-a refugiat la Dorohoi, în zona 
neocupată de inamic. Ulterior, fiind numit 
comandant al Regimentului 2 Călărași, a condus 
unitatea în luptele grele pentru recucerirea și 
păstrarea dealului Cireșoaia, pe frontul de la 
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Oituz, Coșna și Cireșoaia, în bătăliile toamnei 
anului 1917.  

Generalul Marcel Olteanu 

      A fost șef de stat major al Corpului I Armată, 
comandant al Brigăzii 3 Roșiori și comandant al 
Diviziei 6 Infanterie, remarcându-se pe timpul 
Bătăliei de la Oituz 1917. Pentru merite deosebite 
în război, a fost decorat cu Ordinul „Mihai 
Viteazul” clasa a III-a.    
   „Pentru vitejia cu care a condus Brigada 
descălecată în luptele de pe Valea Oituzului în 
iulie și august 1917, s-a distins prin atacurile 
date de brigada sa pentru cucerirea importantei 
pozițiuni de pe Coșna.”
Emis prin  „Înalt Decret no. 1327 din 11 
noiembrie 1917”

Având gradul de colonel,  a fost numit în 
noiembrie 1917, comandantul Corpului 
Voluntarilor Ardeleni - Bucovineni cu baza la 
Hârlău. Ajuns general de brigadă, a fost 
comandant al Brigăzii 3 Roșiori și apoi al 
Diviziei 1 Infanterie (Regimentul 17 Dorobați  
„Știrbei Vodă” din Turnu-Severin și Regimentul 
31 Dorobanți Calafat). A comandat trupe în 
Basarabia în 1918, precum şi în Maramureș și 
Ungaria în 1919. 

În aprilie–mai 1919 este comandantul 
Detașamentului Mixt din Maramureș, format din 
3 divizii românești și două divizii ardelenești 
(diviziile 16 și 18 ardelene). Respinge atacurile 
bolșevice maghiare și ucrainiene și apoi trece la 
ofensivă și eliberează nord-vestul țării. 

Detașamentul Mixt făcea legătura în flancul 
drept operativ al Armatei din Transilvania cu 
flancul stâng al nou createi armate cehoslovace.

Generalul Traian Moșoiu și generalul Marcel 
Olteanu, la trecerea peste Tisa pe un pod de 

pontoane construit de geniștii Armatei 
Române 

În 1931, generalul Marcel Olteanu a 
îndeplinit funcția de Inspector general al armatei. 
A scris lucrările: „Carte ostășească, ostașilor 
români”, apărută la Editura Institutului de Arte 
grafice C. Steflea, București 1915, „Deprinderi 
tactice pentru ofițerii de toate armele” (1910), 
„Manevra de aripă” (1912), „Din amintirile 
unui luptător”- Editura Cartea Românescă 
București și „Huzarul Negru”- 1926. În ultimele 
două sunt menționate memorii  privind 
operațiunile militare ale anului 1919 din 
Maramureș și Ungaria bolșevică a lui Bela Kun.

 General  Marcel Olteanu
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 Avansarea sa în ierahia militară a 
fost următoarea: sublocotenent -08.07.1891, 
locotenent - 01.01.1894, căpitan - 28.11.1900, 
maior - 10.05.1910, locotenent-colonel - 
01.04.1914, colonel - 10.05.1916, general de 
brigadă 1917.  A îndeplinit funcții de comandant 
de regiment, brigadă și divizie în campaniile 
anilor 1916, 1917și 1918.
    A decedat în 1943, la București. Numele lui 
este înscris pe monumentul de la Tg.Ocna, 

dezvelit în 1928. În localitatea Cilieni, județul 
Olt, o stradă  poartă numele generalului.
 Istoria noastră îi păstrează o vie amintire 
pentru vibrantul patriotism de care a dat dovadă 
de-a lungul carierii sale militare și pentru 
serviciile de neprețuit aduse patriei, numele său 
fiind înscris în cartea eroilor țării.     
 Pentru merite deosebite, a fost distins cu 
următoarele medalii: 

Ordinul „Coroana României” 
în grad de ofițer (1910)

Medalia „Avântul Țării” 
( 1914)

Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei – ş� alte mărtur��, Ed�tura 
Mar�st, 2010
ioncoja.ro/centenarul-opincii, cersipamantromanesc.wordpress.com/ Miron Manega, enciclopediaromaniei.ro,  
Arhivele Nationale, Ziaristi Online, harlau625.wordpress.com, wikipedia.org,etc

Timpurile au trecut
Și lumea te-a uitat,
Dar tu ești cunoscut
De îngeri căutat.

Era o zi de vară
Când glia te-a chemat,
Doar tu în astă țară
Cu arma-i apărat.

Sfârșitul ți-e aproape
La cer te-ai înălțat,
În ultimele-ți clipe
Pe noi ne-ai apărat.

Acum lumea e obosită
Ea forță nu mai are,
Privește plictisită
Cum România moare.

Dar noi în loc de cinste
Pe tine te-amintim,
Și o statuie lucește
Când bustu-ți dezvelim.

Cu puțin am ajutat
Gândindu-ne la tine,
Eroule, tu ți-ai dat
Viața, să ne fie bine.

Cristian BODNĂRESCU

Ordinul „Mihai Viteazul” 
clasa a III-a

Bibliografie 

Vremea ta nu a trecut
Cei drepți nu te-au uitat,
Ești veșnic cunoscut
Și de urmași visat.

Străbunicul
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Maramureșul	și	Marea	Unire

   n istoria învățată la școală de majoritatea 
celor ce am fost elevi înainte de 1989 ni se spunea 
cam atât despre actul de la 1 Decembrie 1918: 
românii s-au adunat la Alba Iulia, au decis Unirea 
Transilvaniei cu România și gata, toate bune și 
frumoase, România Mare s-a înfăptuit! Păi bine, 
dacă a fost atât de simplu, de ce nu am făcut-o mai 
devreme?! Adevărul e că am încercat să o facem 
mai devreme, ca și în cazul adunării de la Blaj din 
1848, dar nu ne-a reușit. De ce am reușit în 1918 și 
nu mai devreme? Și în 1918, asta a fost tot? Toată 
lumea a fost de acord, am spus la Alba Iulia ce 
vrem și ne-am unit? Și, mai mult, care a fost rolul 
maramureșenilor în realizarea actului Unirii de la 
1 decembrie 1918?

În istoria tuturor popoarelor există momente 
și conjuncturi favorabile pe plan internațional, 
care pot favoriza îndeplinirea unui țel. Popoarele 
pot valorifica aceste momente, arătându-se la 
înălțimea clipei, sau le pot rata iremediabil, 
practic pot pierde trenul, cum se mai spune. Spre 
exemplu, un tren pierdut de români îl reprezintă 
momentul 1991, când am ratat unirea cu 
Republica Moldova. 

Dar nu am ratat 1918, ora astrală a 
românilor, și tocmai de aceea e ora astrală, fiindcă 
nu am pierdut-o. Cine decide dacă pierzi un tren al 
istoriei sau altul, cine decide dacă ratezi 
momentul favorabil sau nu? Oamenii, și nu orice 
fel de oameni, ci liderii și luminătorii poporului. 
Ce am avut în 1918 și nu am avut în 1991? Astfel 
de lideri, de patrioți, de bărbați ai datoriei gata să 
sacrifice totul pentru un ideal, pentru idealul 
național. Gata să lumineze masele, să le 
călăuzească, să le inspire și să le arate spre ce 
trebuie să tindem, iar la nevoie să fie primii care să 
se sacrifice pe altarul scopului final, în acest caz 
unirea tuturor românilor. Spre norocul lor, 
românii au avut astfel de lideri în 1918, nu numai 
în regatul român, ci și în Bucovina, în Basarabia, 
și mai ales în Transilvania. Iar unii din cei mai 
importanți astfel de lideri au fost maramureșeni.

Să ne amintim puțin contextul istoric. După 
patru ani de război cumplit, în care românii au 
sângerat nespus de mult, inclusiv ardelenii, în 
urma luptelor de la Vittorio-Veneto de pe frontul 
italian, la care au participat şi voluntarii ardeleni 
constituiți în regimente române formate din 

prizonierii luați pe front din armata austro-
ungară, însuflețiți de părintele Vasile Lucaciu, un 
maramureșean prin adopție (Nota redacţiei: La 
acea dată, atât Şişeştiul părintelul Lucaciu, cât şi 
Baia Mare făceau parte din comitatul Sătmar, 
Maramureşul de aunci fiind cel numit azi 
„Istoric”, deci la nord de Gutin, inclusiv cel din 
dreapta Tisei, acum parte a Ucrainei) și s-au 
acoperit de glorie în bătălia de la Caporretto. În 
urma acestor înfrângeri ale armatelor austro-
ungare, frontul s-a risipit, iar Imperiul Austro-
Ungar cere armistițiu. Au fost și alte eșecuri 
militare, mai ales pe frontul de la Salonic, toate 
acestea concurând la înfrângerea austro-
ungarilor. Frontul se disipează, soldații părăsesc 
pozițiile și pleacă spre casă, imperiul cedează. 
Revoluția izbucnește și se propagă în toate 
teritoriile stăpânite până ieri, inclusiv ungurii se 
revoltă și cer dezlipirea de austrieci. Revoluția a 
izbucnit și în Transilvania, reprezentanții 
autorităților sunt alungați și poporul își cere 
drepturile. La 18 octombrie, deputatul Alexandru 
Vaida-Voievod citește în parlamentul de la 
Budapesta declarația conform căreia românii din 
Transilvania și Ungaria sunt reprezentați doar de 
către Partidul Național Român. În Transilvania, 
cuprinsă și ea de revoluție, se organizează Gărzile 
Naționale Române pentru a menține ordinea. 

Văzând că  sunt  pe  cale  să  piardă 
Transilvania, ungurii promit multe și vin la 
negocieri cu fruntașii români ai Partidului 
Naţional Român, la Arad, în fruntea delegației 
maghiare fiind ministrul Oskar Jasszy, văzut ca și 
un moderat. Acesta propune românilor o 
delimitare a Transilvaniei pe baza blocurilor 
etnice, un lucru imposibil. Armata română 
pătrunsese în estul și sudul Transilvaniei ocupând 
zona până la cursul mijlociu al Mureșului, stabilit 
ca și linie de demarcație provizorie în urma 
armistițiului de la Belgrad, semnat între unguri și 
generalul francez Franchet dEsperrey, fără ca 
românii să fie consultați. Dar, în zona rămasă sub 
controlul maghiar, bandele ungurești, inclusiv 
trupele regulate, se dedau la excese contra 
românilor și gărzilor naționale, au loc abuzuri, 
execuții sumare, violuri, omoruri în masă, 
(exemple: comuna Hotar, 10 noiembrie 1918, 
fruntașul român Moise Grec este ridicat de unguri 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
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și împușcat lângă Criș, 11 noiembrie, Câmpani, 
au fost executaţi trei fruntaşi români (Ioan Pele, 
Ilie Cismaş, şi Atanasie Pele) şi la Şighişel alţi 
patru (Şofron Baicu, Teodor Pele, Macsin Zoica şi 
Sandre Zoica). Tot atunci sunt ucişi la Marghita 
preotul Dănilă şi învăţătorul Vasile Filip, iar 
studentul Sever Pele, ce organiza garda naţională 
română din Tinca, a fost bătut crunt de unguri, 
încât a murit în scurtă vreme la Clinica din Cluj. 
La Beiuș, Doloc Filimon ucis în bătaie, Stoiţa 
Ştefan, Rădac Vasile, Toma Petrişor, Tulvan 
Gheorghe, Micula Petru, Elena Tomşa (14 ani) 
împușcați pe câmp, când se aflau la lucru, și mulți, 
mulți alții, dar și mai târziu, avocatul Ioan Ciordaș 
și dr Nicolae Bolcaș, martirizați, cu ochii scoși cu 
baioneta și uciși în aprilie 1919, sunt doar câteva 
exemple. Dar cel mai cumplit a fost cel de la Beliș, 
unde 44 de români sunt uciși și arși pe rug de către 
un detașament de pedeapsă maghiar condus de 
căpitanul Antal Dietrich, acest fapt real servind ca 
și bază pentru scenariul filmului românesc 
Capcana Mercenarilor. Vestea masacrului cade în 
toiul negocierilor de la Arad, iar Iuliu Maniu, 
venit de la Viena, unde a condus trupele române ce 
pacificaseră orașul și a coordonat românii de la 
Praga care au ajutat cehoslovacii să-și impună 
noul stat, la întrebarea insistentă a lui Oskar 
Jasszy ce vor românii, s-a ridicat peste masă și 
privindu-l direct în ochi i-a răspuns: Despărțire 
definitivă!

Delegația maghiară a plecat, iar fruntașii 
români au decis organizarea unei adunări 
naționale în care reprezentanții românilor să-și 
poată spune clar ceea ce vor, ceea ce doresc. Așa s-
a născut ideea Adunării Naționale de la Alba Iulia 
de la 1 Decembrie 1918.

S-au făcut înștiințări la care românii au 
răspuns cu entuziasm, alegându-și delegații cu 
credenționale, reprezentanții poporului din 
fiecare comună și ai asociațiilor. Delegații 
maramureșeni sunt conduși cu mare pompă și 
mulțime de norod, cu flori și cântece patriotice, 
cei din Sighet și din Maramureșul de peste deal în 
care cu boi până la Baia Mare, de unde urcă în tren 
alături de delegații din Baia Mare, Baia Sprie, 
Șomcuta și alte comune limitrofe. Li se alătură 
trenul venit din Satu Mare, apoi trenul se unește la 
Jibou cu cel de la Zalău ce aducea delegații din 
Sălaj și sudul județului Satu Mare. Vagoanele erau 
inscripționate după locul de unde proveneau 
delegații: Marmația, Țara Oașului, Sălajul. 
Pretutindeni, în fiecare gară, erau întâmpinați de 
mulțimi cu steaguri tricolore și cântece naționale, 

ovații. Tot la Jibou, delegațiile s-au întâlnit și au 
plecat spre Alba Iulia sub conducerea lui 
Gheorghe Pop de Băsești, luptătorul român și 
maramureșean, cel care va fi președinte al 
adunării naționale de la Alba Iulia. Tot el, 
octogenarul care și-a petrecut șaizeci de ani în 
lup tă  pen t ru  d rep tu r i l e  români lo r  d in 
Transilvania, este autorul cuvintelor memorabile 
rostite la Alba Iulia: Acum slobozeşte, Doamne, 
pe robul tău în pace că am văzut slobozirea 
neamului meu!  Bietul badea Gheorghe, va muri 
câteva luni mai târziu, fără să își vadă satul său, 
Băsești, eliberat de armata română. Aflat chiar pe 
linia de demarcație, între liniile române și 
maghiare, când sicriul cu trupul său va fi dus spre 
locul de înmormântare, ungurii vor deschide foc 
de mitraliere asupra cortegiului. „Pe badea 
Gheorghe nici după moarte nu îl lasă ungurii în 
pace!” vor spune consătenii săi. Acest act agresiv 
are parte de o reacție pe măsură, trupele române 
atacă și împing linia frontului dincolo de Băseștii 
bătrânului luptător vreme de șaizeci de ani pentru 
drepturile românilor. Dar el, din păcate, nu a trăit 
să-și vadă satul eliberat de soldații români.

Știm cu toții ce s-a petrecut la Alba Iulia, 
știm că s-a hotărât prin voința celor 1225 de 
delegați și în prezența a peste 100000 de români 
Unirea Transilvaniei cu România. Ceea ce nu ni s-
a spus este faptul că în primul articol al hotărârii 
de la Aba Iulia este scrisă în clar rezoluția 
bănățenilor ca întreg Banatul să intre în 
componența României Mari, chiar dacă 
majoritatea reprezentanților lor au fost 
împiedicați de trupele sârbești ce ocupau la acea 
vreme Banatul să participe la Adunarea de la Alba 
Iulia. Și așa am pierdut o treime din Banat. 

Dar mai gravă este situația a două treimi din 
Maramureșul istoric care, deși și-a trimis 
reprezentanți la Alba Iulia, acest teritoriu istoric 
românesc a rămas în afara granițelor României 
Mari. Iată ce spune un martor maramureșean al 
evenimentului de la Alba Iulia, Ioan Bilțiu-
Dâncuș, reprezentant al Sighetului, aflat chiar în 
fața primei tribune de unde vorbesc reprezentanții 
poporului, în momentul în care vin la tribună și 
vorbesc episcopii ortodox și greco-catolic Miron 
Cristea și Iuliu Hossu, proclamând unirea 
românilor de la Nistru pân la Tisa: O sută de mii de 
români adunați în jurul tribunelor, uniți în același 
cuget și aceleași simțiri, cu același foc al 
însuflețirii, izbucnesc într-o singură strigătură: 
Trăiască Unirea tuturor românilor! Trăiască 
regele nostru Ferdinand! Trăiască regina Măria! 
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Poporul era beat de bucurie. Se vede că toți 
simțeam ca unul! Jucau, strigau, se îmbrățișau de 
bucurie. Numai o mică grupă înaintea tribunei 
striga, protesta din răsputeri, parcă ar voi să 
strige peste larma făcută de 100000 de oameni. Se 
face tăcere. Grupa mică strigă: Protestăm 
încontra devizei de la Nistru pân la Tisa, nu 
pentru aceea am venit noi din Maramurăș, de 
peste Tisa aici, ca pe noi să ne lăsați altora. Noi 
încă voim să fim uniți cu România Mare! Trăiască 
România Mare de la Nistru până peste Tisa! 
Ovațiuni nemaipomenite. Trăiască România 
Mare până peste Tisa! Trăiască maramureșenii! 
Strigă toți din toate părțile. Episcopul Cristea 
vorbește iarăși: De sine se înțelege, că România 
Mare în Maramureș va fi peste Tisa până în 
Carpați. Numai la Seghedin va fi până la Tisa. 
Aplaudente generale. Maramureșenii încă se 
liniștesc îndestuliți. După aceasta episcopii 
ambelor confesiuni se prind de brațe în semnul 
unirei.

Un manifest înțelept, o dorință legitimă, 
acea chemare a românilor de la nord de Tisa ne 
amintește de declarația românului transnistrean 
Toma Jalbă, care la adunarea ce urma să decidă 
unirea Basarabiei cu România a strigat: dar pe 
noi, românii de dincolo de Nistru, cui ne lăsați? 
Să fie clar, vom săpa cu mâinile noastre albia 
Nistrului ca românii să fie pe veci împreună. 
Bieții maramureșeni de la nord de Tisa, și-au ales 
reprezentanții și i-au trimis la Alba Iulia ca să 
ceară Unirea cu România, și ei au rămas din 
prostia noastră în afara granițelor României Mari! 
În ciuda faptului că reprezentanții rutenilor au 
depus nenumărate memorii parlamentului român 
pentru a rămâne între granițele României Mari! 
(se pot vorbi multe aici...)

Maramureșenii de dincolo de Tisa care au 
cerut Unirea lor cu România au fost trădați și 
uitați, chiar și astăzi se zbat pentru a-și păstra 
limba și conștiința românească. Merită să-i 
amintim pe o parte din reprezentanții lor de la 
1918 la Alba Iulia: Ilie Filip, din Apșa de Jos, 
Mihail Dan din Apșa de Mijloc, George Șimon din 
Biserica Albă și mulți alții.

Momentul 1 Decembrie 1918 a fost și a 
trecut, dar situația Maramureșului, la fel ca și a 
vestului  Transi lvaniei ,  cont inua să  f ie 
problematică. Fiindcă, așa cum vorbeam, să nu 
credeți că dușmanii au înțeles voința românilor și 
s-au împăcat cu ideea Unirii. Cu toate că 
Adunarea de la Alba Iulia a fost un adevărat 
plebiscit, un referendum al populației din 

Transilvania. În 2008, în Muntenegru, pe atunci 
parte a Serbiei, se ține un referendum prin care se 
decide independența acestei mici provincii. 
Rezultatul referendumului este independența 
noului stat Muntenegru. Nimeni nu contestă asta. 
La fel ca și acum aproape o sută de ani, nimeni nu 
contestă hotărârea de la Alba Iulia de la 1 
Decembrie 1918, care a fost un adevărat 
referendum, în care românii și-au spus ceea ce 
doresc: unirea cu România. Și este singurul 
referendum major din statele create după 
desființarea Imperiului Austro-Ungar, fiind astfel 
imposibil de contestat.

Revenind la maramureșeni, ei s-au arătat la 
înălțimea vremurilor, la fel ca toți ardelenii. Cei 
mai de seamă reprezentanți ai lor sunt trimiși la 
Alba Iulia, din toate comunele Maramureșului, 
care pe atunci era împărțit în mai multe comitate. 
Astfel, teritoriul actual al Maramureșului avea 
părți și în Satu Mare, Solnoc Dăbâca sau Bistrița. 
Dintre reprezentanții maramureșeni, am vorbit de 
bătrânul luptător Gheorghe Pop de Băsești. Altul 
este Teodor Mihali, din Bocicoiul Mare, sat 
Prislop, fost deputat român în Parlamentul 
maghiar, unde elaborează împreună cu alții 
declarația de autodeterminare a românilor citită 
de Alexandru Vaida-Voievod la Budapesta. Este 
președinte al Sfatului Național al Gărzilor 
Naționale Române. La Alba Iulia este ales în 
prezidiu și vicepreședinte al Sfatului Național 
Român. După moartea lui Pop de Băsești va fi 
președinte al Partidului Național Român și al 
Sfatului Național Român, apoi prefect de Solnoc 
Dăbâca, primar al Clujului, ministru, deputat, 
vicepreședinte al Senatului României Mari. A 
murit în 1934. 

O menționare deosebită merită un alt 
maramureșean care, deși nu este pomenit în 
cărțile de istorie, putem spune că a făcut istorie. E 
vorba de Ilie Lazăr, născut la Giulești dintr-o 
familie descendentă din mica nobilime 
maramureșeană. Înrolat ca ofițer în armata austro-
ungară, este grav rănit în Galiția, în cursul 
ofensivei Brusilov, împușcat în ambele picioare 
cu gloanțe dum-dum (explozive). Evacuat cu un 
tren de răniți spre Ungaria, este salvat de unchiul 
său, directorul spitalului din Sighet, care aici îl 
coboară din tren și îl tratează. Revenit pe front la 
conducerea unei companii de români bănățeni, tot 
în Galiția anului 1918, conștient de direcția în care 
mergea războiul, dezertează cu întreaga unitate. 
Sechestrează un tren cu care, după nenumărate 
peripeții (de exemplu la Moghilev a amenințat 
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gărzile ucrainene că va incendia orașul dacă nu îi 
lasă să-și continue drumul), au ajuns la Noua 
Suliță, granița Bucovinei. De aici, pe jos, au intrat 
în Cernăuții cuprinși de anarhie. Autoritățile 
austriece, în urma revoluției din toamna lui 1918, 
nu mai aveau nicio putere, jandarmii dezertaseră 
sau se bolșevizaseră, bandele de ucraineni jefuiau 
periferiile și cazărmile părăsite, iar fruntașii 
români ce susțineau ideea unirii cu România erau 
căutați de bolșevici pentru a fi linșați. În aceste 
condiții, se răspândește vestea apariției în centrul 
orașului a unui detașament de soldați disciplinați 
și înarmați, îmbrăcați în uniformă austriacă, dar 
care vorbeau toți românește. Un domn distins se 
prezintă în piața centrală în fața lui Ilie Lazăr și 
spune: Sunt profesorul Sextil Pușcariu și am aflat 
că sunteți români bănățeni, așa că îmi permit a vă 
ruga să ne ajutați până la sosirea armatei române 
împotriva a câtorva sute de Ucraineni veniți din 
Galiția, care au intrat în Casa Națională unde au 
spart totul, iar pe noi, românii, vor să ne ducă 
ostateci. Chiar și Iancu Flondor este ascuns în 
Mitropolie. De altfel, au apărut asupra orașului 
avioane românești care au aruncat manifeste prin 
care se anunță că în 48 de ore armata română va 
intra în oraș. Ilie Lazăr îi răspunde: Sunt Ilie 
Lazăr, de fel din Maramureș, soldații mei sunt în 
schimb bănățeni, am dezertat de la unitatea 
noastră din Ucraina cu gândul de a ne preda 
undeva armatei române. Sunt fericit, domnule 
profesor, dacă vă pot sta la dispoziție. Ardelenii se 
organizează și ocupă poziții defensive în zona 
centrală, în timp ce bandele de ucraineni, știind de 
iminenta intervenție a trupelor române, dar și de 
faptul că în centrul Cernăuțiului s-ar afla soldați 
români, evacuează orașul în grabă. A doua zi, Ilie 
Lazăr, împreună cu fruntașii bucovineni, 
instalează autoritățile române în oraș, el arborând 
primul drapel românesc pe turnul primăriei după 
174 de ani. Pleacă înaintea Diviziei a 8-a a 
generalului Zadik, ce intrase în Bucovina, pentru a 
grăbi sosirea soldaților români în Cernăuți. 
Participă la spectacolul grandios oferit de 
populația română soldaților, apoi pleacă în 
Maramureș, unde se ocupă de organizarea gărzilor 
naționale și este trimis delegat la Alba Iulia din 
partea plasei Ocna Șugatag. De aici pleacă în 
Banatul ocupat de sârbi, apoi merge la București. 
Obține prin Vaida-Voievod o audiență la primul 
ministru Brătianu, în care insistă pentru ocuparea 
Maramureșului rămas în afara ariei de operații ale 
armatei române. Insistă foarte mult pentru 
Maramureșul de dincolo de Tisa, până la Hust, 
aducând argumente solide lui Brătianu. Acesta, 

alături de generalul Prezan, îl însărcinează oficial 
pe tânărul de 23 de ani să călăuzească unitățile din 
Divizia a 7-a din corpul de nord, condus de 
generalul  Marcel  Olteanu,  la  ocuparea 
Maramureșului. 

În acea perioadă, în Maramureș era o situație 
apropiată de anarhie, în sensul că nimeni nu avea 
autoritate, în vestul teritoriului bandele maghiare 
își făceau de cap, iar nordul fusese ocupat și 
devastat de ucraineni, inclusiv Sighetul. Referitor 
la unguri, să ne amintim numai de masacrul de la 
Târgu Lăpuș, din 5 decembrie 1918. 

Regimentul 14 Roman, sub conducerea 
colonelului Gheorghiu, ocupă Baia Mare și 
încearcă să înainteze spre Sighet, dar trecătoarea 
Cavnic era înzăpezită,  iar caii  slabi ai 
regimentului nu pot trece tunurile și căruțele. Ilie 
Lazăr trece singur, ajunge în Giulești, unde 
rechiziționează, împreună cu fratele său Vasile și 
câțiva localnici, 60 de perechi de boi, cu ajutorul 
cărora trece tunurile și căruțele regimentului peste 
trecătoarea Cavnic. Sighetu Marmației este 
ocupat de ucraineni, Vasile Lazăr, îmbrăcat 
țărănește, culege informații și este decis atacul 
românilor. La Vadu Izei, detașamentul condus de 
maiorul Popovici și călăuzit de Vasile Lazăr atacă 
pe front, în timp ce un detașament condus de 
locotenentul Luca Constantin și călăuzit de Ilie 
Lazăr face o manevră largă pe flancul drept, 
interceptând la Cămara linia ferată pe care 
ucrainenii încearcă să se retragă. Aici cade în luptă 
pr imul  soldat  român pentru  e l iberarea 
Maramureșului, sergentul Iosif Gabor, rănit în 
bătălia de la Oituz și revenit la datorie ca să moară 
în fața Sighetului cucerit de români la 4 ianuarie 
1919. Luptele au continuat spre vest, în lupta de la 
Peri căzând primul ofițer român pentru eliberarea 
Maramureșului, sublocotenentul Dumitru 
Popescu. 

Ilie Lazăr a intrat în politică, alături de Iuliu 
Maniu. Despre activitatea sa am scris mai pe larg 
în alte articole din această revistă, amintim aici 
doar că în 1944-1945 vine cu armata română să 
reinstaureze autoritățile române în Ardeal, sarcină 
deosebit de dificilă din cauza rușilor. Dar, nicio 
faptă bună nu rămâne nepedepsită, regimul 
comunist l-a răsplătit cu 16 ani închisoare, mare 
parte petrecuți chiar la Sighet, orașul pentru care a 
luptat să-l elibereze. Și-a dat seama că e la Sighet 
și și-a anunțat colegii de suferință locul detenției, 
atunci când a recunoscut bătaia clopotelor pe care 
familia sa le donase bisericii din oraș. A murit 
anonim, în Cluj, în 1976. Și el a făcut România 
Mare!!  
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Reprezentarea	românilor	
în	Dieta	de	la	Pesta	din	1861	(I)

Dr.	Marta	CORDEA

  n urma Diplomei imperiale din 20 
octombrie 1860 şi a Patentei din luna februarie 
1861, românii puteau spera din nou că le vor fi 
realizate revendicările din 1848, că deputaţii 
români aleşi pentru Dieta de la Pesta vor putea 
lupta pentru drepturile lor naţionale şi pentru 

1apărarea autonomiei Transilvaniei . Prin această 
Diplomă, Împăratul dădea monarhiei o nouă 
Constituţie, care va ţine până la instaurarea 
dualismului, acordându-se autonomia de până la 
1848, deci şi Transilvaniei, dar tot în subordonarea 
Vienei, erau garantate egalitatea cetăţenilor în faţa 
legii, libertatea religiei, numirea funcţionarilor 
publici fără să se ţină cont de naţionalitate sau 
origine socială, se confirma desfiinţarea iobăgiei, 

2nu existau vămi între Ungaria şi Austria . 
După 10 ani, românii îşi făceau din nou 

speranţe. Bănăţenii dau glas revendicărilor lor la 
Conferinţa de la Timişoara, iniţiată de Andrei 
Mocioni şi ţinută la 18-19 noiembrie 1860. A fost 
cerută independenţa Banatului sau unirea lui cu 

3Transilvania . Mensdorff Paully raportează 
împăratului că Banatul nu se poate administra 
singur şi propune încorporarea Banatului, 
Ungariei, lucru care, din păcate se şi întâmplă la 27 
decembrie 1860, în ciuda Memoriului scris de 
Andrei Mocioni şi semnat de 12.000 de români. 
Sunt încorporate la Ungaria şi comitatele Crasna, 
Solnocu de Mijloc, Zarand şi districtul Chioar; 
comitatele Arad, Bihor, Sătmar, Maramureş, fiind 

4
încorporate anterior . Andrei Mocioni scria în 
textul său adresat poporului român, apărut în 
„Gazeta Transilvaniei” din 11 februarie 1861, nr. 
48, că 600.000 de români bănăţeni nu au fost 
ascultaţi şi au fost uniţi cu Ungaria, bănăţeanul 
fiind declarat maghiar şi că „naţiunea română e 
aşadar victima unei politice, e aruncată ca un 
porumb în gura şarpelui,  pentru ca să-l 

5îmblânzească şi să-i aline veninul” . Andrei 
Mocioni cerea ţinerea unui congres general al 
tuturor românilor din Ungaria, Banat şi 
Transilvania, ca abia după aceea să se ducă 

6tratative cu Ungaria . 
La 1860-1861 Crişana, Maramureşul erau 

deci tot la Ungaria şi la sfârşitul lui decembrie 
1860 sunt reîncorporate şi Banatul, Partiumul, 
Voivodina Sârbă. Politicienii conservatori nu 

acceptau naţionalităţile, toţi cetăţenii trebuiau să 
fie unguri, iar cei liberali voiau organizarea 
imperiului pe baza legilor din 1848, neacceptând 
Diploma din octombrie 1860 şi nici Patenta din 

7februarie 1861 .  
Românii trimit delegaţii la Viena, care cer 

anularea anexării Partium-ului, convocarea unei 
Diete a Transilvaniei. Toate acestea dovedesc 
faptul că românii au ştiut să lupte pentru păstrarea 
conştiinţei naţionale, având o „solidă continuitate 

8programatică”, atât în 1848-49, cât şi în 1861 . La 
sfârşitul lunii noiembrie 1860 este trimisă prima 

9delegaţie naţională la Viena . La 18 decembrie 
1860 este prezentat Memoriul delegaţilor din 
Banat şi Bucovina către ministrul-preşedinte 
Rechberg, care însuma hotărârile de la Conferinţa 

10de la Timişoara , se cerea aprobarea unui Congres 
Naţional Român şi menţinerea Banatului şi 

11Voivodinei, drept provincie autonomă . 
Tot un Memoriu, în vederea recunoaşterii 

drepturilor naţionale ale românilor, formulează 
către Împărat şi românii congregaţiei Districtului 
Cetatea de Piatră, la 22 decembrie 1860, scoţând în 
evidenţă faptul că, punând în cumpănă dreptul 

12naţional cu orice alte drepturi, acesta primează . 
Asistăm în perioada liberală la trezirea 

conştiinţei naţionale a ţărănimii, a locuitorilor de la 
sate, când, în Transilvania se instituie organizarea 
satelor româneşti după criterii naţionale, având 

13aparat adminsitrativ propriu . 
În 13-16 ianuarie 1861 are loc Conferinţa 

Naţională de la Sibiu, unde se continuă programul 
Marii Adunări de la Blaj, fiind cerute legiferarea 

14
drepturilor naţionale româneşti , sunt fixate ca 
programe politice, programul din mai 1848 şi două 
petiţii-program din 1860. Conferinţa a fost 
prezidată de Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca-
Şuluţiu şi au participat şi George Bariţiu, Ilie 
Măcelariu, Iacob Bologa, Ioan Axente Sever, 

15Alexandru Bohăţiel etc . În urma Conferinţei, s-a 
trimis un Memoriu la Împărat, în care se arăta 
nemulţumirea românilor faţă de măsurile luate de 
către cancelaria aulică a Transilvaniei şi se cerea 
reprezentarea proporţională a românilor în 

16
organele de conducere . 

În mai 1861, Ilie Măcelariu, Ioan Raţiu şi 
Iacob Bologa, în drum spre Viena, unde se 
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îndreptau spre a cere drepturi naţionale, se 
întâlnesc la Pesta cu patru deputaţi din Dieta 
pestană, apoi în 21 iunie 1861 se întâlnesc cu toţi 

17deputaţii la Emanuil Gojdu acasă . 
În 1861, liberalii lui Deák şi Eötvös luptă 

pentru revalidarea uniunii Transilvaniei cu 
Ungaria şi instalarea unui dualism perfectat, în 
comparaţie cu cel parţial din 1848; la fel 

18procedează şi rezoluţioniştii lui Tisza . Aripa 
conservatoare se mulţumea cu includerea 
Banatului, Partium-ului, Crişanei, Maramureşului 

19şi Voivodinei sârbeşti . 
Maramureşenii luptă pentru o Episcopie 

Unită şi pentru un Congres General. La Strâmtura 
are loc o adunare prezidată de vicarul Mihail 
Pavel, unde printre aleşii care vor lupta pentru 
convocarea unui Congres se afla şi Gavril Mihali, 

20funcţionar la Locotenenţa Ungariei . 
Având în vedere amploarea luptelor 

deputaţilor români în Dieta de la Pesta din 1861 
pentru drepturi politice şi autonomie naţională, 

21activitatea acestora este deosebit de importantă . 
Românii, la fel ca în 1848, sperau unirea 

tuturor românilor din Imperiu şi autonomia 
Transilvaniei ca garanţie fermă a drepturilor 

22politice, economice şi culturale ale românilor .
Obiectivele majore ale deputaţilor români 

din Dieta din 1861 erau să aducă propuneri 
concrete pentru asigurarea drepturilor naţionale 
ale românilor din Ungaria şi apărarea autonomiei 
Transilvaniei din parlamentul ungar. În dezbaterile 
Dietei, deputaţii români s-au remarcat prin 
proiecte de lege referitoare la rezolvarea 
problemei naţionale, la reglementarea situaţiei 
bisericii ortodoxe române, la situaţia şcolilor 

23naţionale  şi au denunţat Uniunea din 1848, 
înfăptui tă  fără consimţământul  naţ iunii 
majoritare, ba chiar împotriva protestului formulat 
în Adunarea de la Blaj. Deşi în privinţa Uniunii cu 
Transilvania deputaţii aveau păreri diferite, ei s-au 
dovedit a fi solidari în ceea ce priveşte 
întrebuinţarea limbii române în administraţia 
comitatelor locuite de români, în problema 
autonomiei bisericii ortodoxe române şi a 

24
egalităţii în toate domeniile . 

Deputaţii  români de la 1861 s-au 
evidenţiat „mai cu seamă prin armonie şi 
solidaritate de păreri, principie şi lucrări”; „[...] 
unitatea de acţiune a deputaţilor români din Dieta 
pestană, cu fruntaşii ardeleni, precum şi lupta lor 
comună pentru autonomie naţională, a cărei 
semnificaţie nu putea fi alta decât unirea cu Ţara, 
înalţă acest moment politic al anului 1861 la o 
adevărată Primăvară a speranţelor că sorocul 

libertăţii şi unităţii se apropia inexorabil, iar 
maramureşenii, aşa cum spuneau bănăţenii, se 

25aflau şi ei în frunte!” .
În această Dietă „furtunoasă”, cum o 

denumea George Bariţiu, au fost aleşi 19 deputaţi 
români care militau pentru rezolvarea problemei 
naţionale a românilor din Ungaria, precum şi 
pentru apărarea autonomiei Transilvaniei din 

26interiorul Dietei ungare . Unii dintre ei au fost 
adevăraţi apărători ai neamului (Emanuil Gojdu, 
Aloisiu Vlad, Vasile Buteanu, Vincenţiu Babeş, 
Vichentie Bogdan, George Popa, Sigismund 
Popovici, Ioan Popovici Desseanu), alţii au fost 
catalogaţi drept renegaţi (Ioan Pop sau George 
Jura), iar o parte dintre ei au avut o atitudine 
oscilantă, dând ocazie istoricilor de a-i caracteriza 
în mod diferit, când ca buni patrioţi, când ca 
duplicitari (Sigismund Pop, Gavril Mihali, Iosif 
Man). Gojdu a fost ales printre cei patru secretari ai 
Casei Magnaţilor.

Iată reprezentarea în Dietă a deputaţilor 
români:

Casa Magnaţilor: 
1. Emanuil (Emanoil) Gojdu, comite suprem 

în Caraş, potrivit caracterizării lui George Bariţiu 
„a excelat întru apărarea curajoasă şi totodată 
înţeleaptă a existenţei şi a drepturilor naţiunii 
române în ţările numite ale coroanei Sfântului 
Ştefan”.

2. Iosif Man, comite suprem în Maramureş
3. Sigismund Pop, căpitan suprem în Cetatea 

de Piatră
4. Ioan Pipoş, comitele Zarandului
Camera Deputaţilor:
1. Gavril Mihali, reprezenta cercul Vişeu, 

comitatul Maramureş
2. George Manasse (Manassi), reprezenta 

cercul Becicherec, comitatul Timiş
3. Ioan Pop, reprezenta cercul Beiuş, 

comitatul Bihor
4. Vichentie (Vincenţiu) Bogdan, reprezenta 

cercul Ciacova, comitatul Timiş
5. Ioan Missici (Mişici), reprezenta cercul 

Lipova, comitatul Timiş
6. Sigismund Popovici, reprezenta cercul 

Buteni, comitatul Arad
7. Simion Bica, reprezenta cercul Aleşd, 

comitatul Bihor
8. George Jura, reprezenta cercul Şugatag, 

comitatul Maramureş
9. Vincenţiu Babeş, reprezenta cercul Sasca-

Montană, comitatul Caraş
10. Vasile Buteanu, reprezenta cercul Nireşul 
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Mic, districtul Chioar
11. Ioan Faur, reprezenta cercul Oraviţa, 

comitatul Caraş
12. Aurel Maniu, reprezenta cercul Făget, 

comitatul Caraş
13. Filip Pascu, reprezenta cercul Bocşa, 

comitatul Caraş
14. George Popa, reprezenta cercul Şiria, 

comitatul Arad
15. Iosif Pop, reprezenta cercul Remetea 

Chioarului, districtul Chioar
16. Aloisiu Vlad, reprezenta cercul Zorlenţul 

Mare, comitatul Caraş
17. Eft imie Murgu,  reprezenta cercul 

Moraviţa, comitatul Timiş
18. Ioan Popovici-Desseanu, reprezenta 

cercul Radna, comitatul Arad
19. Constantin Ioanovici, ar fi reprezentat 

cercul Lugoj, comitatul Arad

Ales a mai fost şi Andrei Mocioni la Lugoj, 
dar protestând împotriva încorporării Banatului 
Ungariei, a renunţat la a accepta mandatul de 

27deputat . 
Iosif Saplonţai (Szaplonczay), care era din 

d e c e m b r i e  1 8 6 0  p r i m - v i c e c o m i t e  a l 
Maramureşului, a fost şi el ales deputat în Dieta din 
1861, dar niciun istoric român nu-l menţionează în 
listele sale, probabil pentru faptul că era considerat 

deja ca fiind reprezentant al maghiarilor. 
Eftimie Murgu, Sigismund Pop, Gavril 

Mihali, Vichentie Bogdan, Sigismund Popovici, 
Aloisiu Vlad şi Iosif Saplonţai au mai fost deputaţi 
şi în 1848. Au candidat pe baza programului 
guvernamental, Murgu, Faur, Jura, Missici, 
Manasse, Ioan Pop şi Simion Bica. 

Existau divergenţe între deputaţi şi la 1861, 
create de atitudinile lor diferite faţă de legea unirii 
Transilvaniei cu Ungaria. Împotriva uniunii s-au 
arătat deputaţii Vincenţiu Babeş, Aloisiu Vlad, 
Vichentie Bogdan, Vasile Butean, Aurel Maniu, 
George Popa, Ioan Popovici Desseanu, Sigismund 
Popovici, Filip Pascu. Printre cei cei care au 
considerat că această uniune trebuie recunoscută s-
au numărat Ioan Pop, Ioan Missici şi Gavril 
Mihali, acesta din urmă fiind chiar cel care l-a 

28denunţat pe Şaguna pentru atitudinea sa .
Este cunoscut faptul că Emanuil Gojdu 

avea obiceiul să ţină şedinţe cu deputaţii în 
locuinţa sa din Pesta. La 7 mai 1861, s-a ţinut în 
casa lui Gojdu din Pesta o şedinţă confidenţială la 
care au participat Iosif Man, Sigismund Pop, 
Teodor Serb (consilier al Tablei regeşti) şi deputaţii 
Vincenţiu Babeş, Vichentie Bogdan, Vasile 
Butean, Ioan Faur, Aurel Maniu, Gavril Mihali, 
Filip Pascu, Ioan Missici, George Popa de Teiuş, 
Iosif Pop de Şomcuta Mare, Sigismund Popovici şi 

29Aloisiu Vlad . Diferenţele şi divergenţele dintre 

Imagine cu deputaţii de la 1861, imprimată pe o carte 
poştală, cu prilejul campaniei electorale din 1910
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românii democraţi burghezi şi cei democraţi 
revoluţionari, sunt deja evidente şi în 1848, Murgu 
neparticipând la adunarea care a fost convocată de 

30E. Gojdu . Nu au răspuns la invitaţia lui Gojdu, 
Eftimie Murgu, George Manasse, George Jura, 
Ioan Bica şi Ioan Popovici-Desseanu. Gojdu era 
conştient de faptul că românii trebuie să se 
solidarizeze între ei pentru a câştiga lupta 
naţională, dar consideră că încă nu este timpul 
pen t ru  ca  români i  să - ş i  p rez in te  toa te 
revendicările. 
 Caractere diferite, unii luptători „sub 
steagul naţional”, alţii ezitanţi, s-au coalizat totuşi 
în privinţa luptei pentru cauza limbii române, ca ea 
să poată fi vorbită în administraţia comitatelor cu 
populaţie românească şi în cauza autonomiei 

31bisericii ortodoxe române . 

 Monarhul a fost chemat să revalideze 
constituţia şi legile din 1848. În prima Adresă 
trimisă de către deputaţi, nu era limpede dacă 
Francisc Iosif I este sau nu este regele legal al 
Ungariei.După trecerea a două săptămâni, a fost 
înaintată şi cea de a doua Adresă formulată de 
membrii Dietei. Întrucât n-a fost recunoscută 
legalitatea actelor de stat proclamate de regimul 
Rainer-Schmerling, monarhul a dizolvat Dieta, 
Ungaria fiind administrată de către Viena prin 
Cancelaria Aulică şi Consiliul Locumtenenţial. În 
Transilvania a fost înlocuit guvernatorul Mikó, 
cancelarul aulic Kemény a demisionat, luându-i 
locul contele Francisc de Nádasdy, care acorda 
unele libertăţi românilor, stipulate prin Diplomă şi 

32Patentă .
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Prof.	Carol	C.	KOKA

           nul 1867 a fost anul înfăptuirii dualismului 
austro-ungar, față de care toată suflarea 
românească a protestat energic. În iulie 1868, 
românii din Doba au întocmit propriul lor protest, 
prin care cereau revenirea la autonomia 

1  Transilvaniei, pe baza Diplomei leopoldine , și 
reactivarea articolelor de lege votate în Dieta de 
la Sibiu, în anii 1863-1864, prin care se 
recunoștea națiunea română, cu limbă și 
confesiune garantată, redeschiderea Dietei 
transilvane pe baza unei adevărate reprezentări 

2naționale.
      Printre semnatarii protestului s-au numărat 
protopopii: Ciriac Barbul, George Maniu, Ioan 
Seremi, Vasile Iluțiu și notarii: Petre Nistor, Ioan 

3Barna, avocatul Alexandru Ferențiu.  Un alt 
protest al românilor din Doba este cel întocmit de 
părintele Ignațiu Sabo din Boghiș. Este un 
memoriu adresat comitelui George Károlyi. 
Românii se plâng în acest memoriu că: Comitetul 
comitatens nu corespunde în nici un fel 
așteptărilor celor peste o sută de mii de locuitori 
români din comitat, aceștia fiind reprezentați 
doar de 80 de membri, în timp ce cu puțin mai 
numeroși locuitorii maghiari ai comitatului 
numără 520 de deputați… dintre cei 600 de 
membri ai comitetului… adică nu jumătate, cel 

4puțin 200 ar fi trebuit să fie români”. 
      Un reprezentant de seamă al intereselor 
românilor din Doba și apărător al limbii și 
bisericii românești a fost protopopul Mihail 

5Ciurdariu.  Cunoscând atitudinea intransigentă a 
părintelui când era vorba despre drepturile 
românilor, autoritățile se foloseau de orice 
pretext pentru a-l pedepsi. Din lucrarea lui Radu 
Teodoru ,,Urmașii lui Attila”, aflăm că, la data de 
16 august 1909, părintele Ciurdariu a fost 
pedepsit cu o zi de închisoare și 4 coroane 
amendă. Motivul: câinele lui nefiind legat, l-a 
lătrat pe un cetățean din Doba, pe nume Keresztes 
László, care trecea pe uliță. Deși martorii au 
declarat că patrupedul nu a ieșit din curte, 
părintele a fost pedepsit. La apelul făcut de 
părinte la Judecătoria cercuală, i s-a majorat 
pedeapsa la 5 zile de temniță și 50 de coroane 
amendă, cu recomandarea să-și dreseze dulăul 

6spre a nu îndrăzni a lătra după unguri.
      Petru E. Papp, în cartea sa ,,Din trecutul 
Beiușului”, scrie: ,,Părintele Ciurdariu a fost unul 
care toată viața a avut o ținută românească, 
luptând pentru apărarea limbii și a bisericii 
r o m â n e ș t i ,  î m p o t r i v a  t e n d i n ț e l o r  d e 

7   maghiarizare”. În plan politic, părintele 
Ciurdariu a desfășurat o intensă activitate în 
cadrul filialei locale a Partidului Național 
Român, fiind ales președinte al Comitetului 
cercual al P.N.R. Cinghir.
      Un capitol remarcabil al luptei de emancipare 
națională a românilor din părțile sătmărene este 
marcat prin protestele față de anexarea parohiilor 
greco-catolice din zonă la Episcopia de 

8Hajdudorog.  Episcopia era subvenționată de 
statul  austro-ungar ș i  era subordonată 
Arhiepiscopiei romano-catolice de Esztergom. 
Urmau să fie arondate 162 de parohii, inclusiv 

9cea din Doba.
      Preoțimea greco-catolică, împreună cu 
credincioșii, a protestat vehement față de aceste 
măsuri. Au fost trimise telegrame nunțiului papal 
de la Viena și chiar Papei. Pentru a preîntâmpina 
extinderea protestelor, autoritățile au întărit 
posturile de jandarmi și au dezlănțuit teroarea 

10împotriva românilor.  Românii vedeau în 
înființarea acestei episcopii o încercare de 
deznaționalizare, prin impunerea folosirii limbii 
maghiare în cadrul slujbelor.
      La 16 mai 1912, împotriva anexării, a 
protestat energic și avocatul Mitropoliei Blajului, 
nimeni altul decât Iuliu Maniu, care a declarat 
,,Rup pecețile Unirii cu Roma, în cazul când se 
confirmă încercarea de deznaționalizare a 

11românilor”.
      Marea adunare de protest împotriva anexării 
la Episcopia de Hajdudorog de la Doba are loc la 
20 august 1912. Au participat delegații satelor: 
Boghiș, Moftinu Mic și Sătmărel. Au fost de față 
părintele protopop Mihail Ciurdariu, părintele 
Constantin Lucaciu, protopopul din Sanislău, 
Alexa Pop, protopopul din Valea Vinului, George 
Șuta, parohul din Sătmărel, Petru Mihalca, 
Gheorghe Mureșan din Moftinu Mic și Demetriu 
Pop din Boghiș. Adunarea a fost onorată de 

85

Românii	din	Doba	spun	nu	dualismului	
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prezența marelui om politic Ștefan Cicio Pop.
       Luând cuvântul ,  părintele Mihai 
Ciurdariu a constatat, cu mândrie în suflet, că 
cetățenii din Doba s-au înfățișat în număr atât de 
mare, părăsind munca de la câmp. El respinge 
categoric intenția de anexare a parohiei Doba la 
Episcopia de Hajdudorog, văzând în aceasta o 
încercare clară de deznaționalizare.
      Ștefan Cicio Pop, la rândul său, a prezentat cu 
revoltă toate prigonirile sălbatice ale stăpânirii 
îndreptate împotriva românilor ,,pe care vor să-i 

12nimicească prin biserica lor”.  El le vorbește 
despre lupta episcopului Inochentie Micu, a lui 
Gheorghe Șincai și Petru Maior, pentru apărarea 
Bisericii și a autonomiei Transilvaniei. Cere 
introducerea limbii române în administrație și în 
justiție, numirea de funcționari din rândurile 
românilor, elaborarea unei legi electorale pe baza 
votului universal, lupta împotriva maghiarizării 
și conlocuirea frățească.
      Avocatul Ioan Ciordaș s-a referit la primejdia 
mare și urmările catastrofale cu care este 
amenințat poporul român prin anexarea la 
Episcopia de Hajdudorog, amintind că: ,,Planul 
țintește deznaționalizarea noastră națională”. 
Mulțimea a ascultat cu mare interes cuvântul 
vorbitorilor și i-a întrerupt pe vorbitori cu 
aprobările lor entuziaste.
      În moțiunea adoptată la sfârșitul adunării, se 

arată că: Cetățenii din Doba și împrejurimi, cu 
adâncă revoltă sufletească condamnă politica 
partidelor maghiare din Parlament, care 
urmărește deznaționalizarea popoarelor 
nemaghiare, atingându-se în zilele din urmă cu 
mâini sacrilege și de sanctitatea altarelor 
bisericilor noastre românești prin contemplata 

13episcopie greco-catolică ungurească”.
      Adunarea a aprobat propunerea Partidului 
Național Român cu referire la necesitatea 
adoptării votului universal. A respins încercarea 
de a desface de Episcopia românească greco-
catolică de Oradea a comunelor românești și a le 
anexa la Episcopia maghiară de Hajdudorog. 
Adunarea de la Doba s-a încheiat într-o atmosferă 
însuflețită, cu vii și entuziaste strigăte de ,,Să 

14trăiască!” și ,,Dumnezeu să vă ajute”.
      Ziarul ,,Românul”, care apărea la Arad, scria 
despre adunarea de la Doba următoarele: ,,A fost 
cea de-a patra adunare mare din șirul celor de 
protest. Adunarea a avut loc la 20 august 1912, 
după amiază, la orele 4. Sufletul conducător al 
acestei comune a fost vicarul Mihail Ciurdariu, 
care nu demult a fost condamnat la 3 luni temniță 
pentru agitație, pentru simplul motiv că a cutezat 
să îndrume pe credincioși a se ruga întotdeauna în 

15limba maicii lor.  Părintele Ciurdariu i-a rugat cu 
acest prilej pe toți arhiereii Bisericii greco-
catolice să stea în fruntea luptei de apărare și să 
insiste cu tărie pe lângă guvernul țării și pe lângă 
Sfântul Scaun din Roma pentru refacerea Bulei 
papale, care periclitează pacea credincioșilor 
români și amenință cu zguduirea întregii biserici 

16unite cu Roma.
      Pentru atitudinea sa și refuzul de a accepta 
anexarea parohiei sale la Episcopia de 
Hajdudorog, părintele Ciurdariu a fost 
condamnat la trei luni de închisoare de către 
Tribunalul din Satu Mare. Acest lucru rezultă din 
scrisoarea pe care a expediat-o la 6 aprilie 1913 
părintelui Alexa Pop din Sanislău, căruia i-a cerut 
sfatul. ,,Se notifică că ieri 5 aprilie – se arată în 
scrisoare – am primit trista înștiințare de la 
Tribunalul din Sătmar că grațierea mea regească 
nu am dobândit, deci în 1 martie a.c. să mă prezint 
la începerea închisorii de trei luni la Seghedin. Ce 
va fi cu Parohia Dob(a) su(b) durata depărtării 
mele, și cu cauza Hajdudorogului? Ar fi  bine a 
insinua cazul Patidului Național și a cere 
invicțiune (îndrumare) ce e de făcut? Deci 
insinuă și mă avizează ce să fac? Pentru scăparea 
Dobei de Hajdudorog, cum să efectuez și prin 

17cine substituirea mea?
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1.A fost promulgată de împăratul Leopold I, la 4 decembrie 1691. A fost actul prin care Principatul Transilvaniei a fost 
subordonat direct Curții de la Viena.
2.Lupta românilor din județul Satu Mare pentru făurirea statului național unitar român, Documente 1848-1918, 
București, 1989, p. 134
3.Protestul a fost publicat în ,,Federațiunea”, nr.134 din 12-24 septembrie 1868
4.Lupta românilor … op. cit.,p.156-157
5.Mihail Ciurdariu (1845-1921), original din satul Ciheiu (jud. Bihor). Amânunte despre biografia lui în Petru E. Papp 
,,Din trecutul Beiușului”).
6.Radu Teodoriu, Urmașii lui Attila,Editura Miracol, București, 1999, p. 48
7.Carol C. Koka, Părintele protopop Mihail Ciurdariu apărător al limbii și bisericii românești ,,Citadela”, anul III, nr. 
1-4, 2010, p. 9-12
8.Această anexare viza maghiarizarea românilor, s-a făcut pe baza Bulei papale Christi fidelis graeci,dat de Papa Pius 
al X – lea la 8 iunie 1912.
9.Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii românești, considerații în legătură cu Unitația în Transilvania, p. 18
10.Radu Teodoru, op. cit., p.32
11.Mircea Păcurariu, op. cit.,p.20
12.Petru E. Papp, Din trecutul Beiușului, București, 1928, p.110
13.Lupta românilor …op. cit., p. 380
14.Ibidem, p. 381
15.Apud,Radu Teodoru, op.cit., p. 51
16.,,Românul”, nr. 21 august 1912
17.Arhivele Statului Zalău, fond, Ion Ardelean senior, dosar 56, f.5, reprodus după Lupta românilor …op. cit.,p.33 
18.Radu Teodoru, op. cit., p. 33
19.Ibidem, p. 34

Note

      Într-o altă scrisoare, datată 22 aprilie 1913,  
părintele Ciurdariu îl înștiințează pe Alexa Pop 
despre vizita vicarului Mihail Iaczkovics în 
parohia Doba. Din scrisoare aflăm că Iaczkovics 
a sosit la Moftinu Mic în data de 10 aprilie. 
Vicarul era însoțit de către subprefectul de Satu 
Mare, Madarassy și câțiva jandarmi. Pentru 
nesupunere, părintele Gheorghe Mureșan din 
Moftin a fost arestat împreună cu 15 săteni și dus 
la închisoarea din Satu Mare. Din Moftin, 
Iaczkovics s-a îndreptat spre Doba, unde a sosit la 
11 aprilie. Aici a poposit la casa unui om de 
încredere, Kerekes László. Atunci când a pornit 
spre biserică, sătenii, care îi urmăreau fiecare 
mișcare, au început să tragă clopotul în dungă. 
Oamenii adunați în număr mare au început să 
strige: ,,Nu-l dăm pe domnul părinte!”. Ei s-au 
așezat în calea lui Iaczkovics pentru ca aceasta să 
nu poată intra în biserică. O delegație a satului îi 
face cunoscut lui Iaczkovics că sătenii nu-și vor 

18părăsi biserica și limba română.  
      Vicarul se adresează mulțimii spunând că 
înainte a fost preot rutean la sat, iar acum este cel 
mai mare ungur. Ioan Ceghi, un țăran din Doba, îi 
răspunde promt: ,,Dumneata fiind om învățat, să-
ți fie rușine că ți-ai lăsat limba domnule”. Este 
momentul în care jandarmii lovesc mulțimea cu 
patul armelor. Femeile sunt izbite cu capul de 
zidul bisericii. Jandarmii strigă în batjocură: 
,,Săturați-vă de biserică, dacă vi-i așa de 

scumpă!”. Mulțimea înfuriată nu mai știe de 
glumă, dă năvală și îi dezarmează pe jandarmi. 
Vicarul și subprefectul întocmesc în cele din 
urmă un proces verbal și îi cer părintelui 
Ciurdariu să-l semneze. Acesta refuză cu 
demnitate. Echipa lui Iaczkovics se retrage, fiind 
petrecută de mulțimea care huiduie încontinuu și 

19aruncă în ei cu ouă clocite.  
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Reacția	învățătorilor	și	preoților	români	
din	Sătmar	față	de	legislația	școlară	

adoptată	de	statul	dualist

Prof.	Marius	HORȘIA

    rin semnarea pactului dualist în anul 
1867, Transilvania a pierdut orice urmă de 
au tonomie ,  f i i nd  îng loba tă  po l i t i c  ș i 
administrativ în Ungaria. Întreaga legislație 
votată în Parlamentul de la Budapesta a urmărit, 
explicit sau nu, realizarea unui stat național 
maghiar omogen. Printr-o serie de legi școlare (în 
1879, 1883, 1891 și 1907) s-a dispus mărirea 
numărului de ore de limba maghiară în școlile 

1confesionale ale minorităților . 

 Confesiunile puteau înființa școli în 
comunitățile respective, dar pe cheltuiala lor. 
Confesiunea care înființa școala putea stabili 
salariul profesorilor, dar pe cheltuiala lor. Statul 
își rezerva dreptul de a le inspecta. Pentru a se 
ajuta între ei, învățătorii au înființat ,,Reuniunile 
învățătorești''. 
    Pe teritoriul fostului comitat Satu Mare 
au activat două reuniuni învățătorești: Reuniunea 
învățătorilor români greco-catolici  din 
Arhidiaconatul Sătmarului și Reuniunea 
învățătorilor români sălăjeni. Apărarea școlii 
românești de tendințele de maghiarizare forțată a 
fost un obiectiv major al reuniunilor. Se încerca 

crearea unui fond de salarii pentru a nu se cere 
Guvernului finanțarea școlilor confesionale 
românești. Guvernul nu ar fi refuzat finanțarea, 
dar asta ar fi însemnat transformarea școlilor 
confesionale românești în școli de stat cu limba 
de predare maghiară.    
    Legislația școlară adoptată de regimul 
dualist a stârnit vii proteste din partea corpului 
clerical sătmărean. Printre legile nefaste pentru 
învățământul românesc se număra Legea din 
1866, prin care se dădea inspectorilor școlari 
posibilitatea de a propune înlocuirea școlilor 

2confesionale cu școli de stat  și Legea Tretford, 
din 1879, care viza maghiarizarea națiunilor 
asuprite, prevăzând obligativitatea învățării și 
predării limbii maghiare în toate școlile primare 
din teritoriu aparținând coroanei Sfântului 

3Ștefan . Prin intermediul unor conferințe și al 
Reuniunilor  învățătoreșt i ,  dir igiui tor i i 
învățământului confesional românesc sătmărean 
au protestat contra acestor măsuri și legi 
discriminatorii.
     Totodată, s-a încercat să se pună un și mai 
mare accent pe studierea limbii și literaturii 
române în școlile confesionale românești 
sătmărene. Stă mărturie adresa inspectorului 
diecezan Paul Vela, din eparhia Oradei, către 
Gavril Lazăr, din Purcăreți, protopopul 
districtului Carei, prin care acestuia i se cere să ia 
măsurile necesare studierii limbii române în 
școlile din protopopiat. În această adresă se 
spunea că: ,,Limba religiunii noastre este limba 
poporului nostru, de aceea cerem frăției tale a te 
îngriji ca studiul limbii materne în școlile noastre 
să se facă fără excepțiune la modul cuvenit, și așa 
curat și încă și în acele comune… unde poporul, 
afară de biserică, poate nu-și mai vorbește limba 
natală…''⁴.
    Apelul nu a rămas fără rezultate, la 
adunarea generală a Reuniunii învățătorilor 
români sălăjeni, din 10 august 1902, reuniune din 
care făceau parte și învățătorii sătmăreni din 
tratatul protopopesc Tășnad-Eriu, se prezintă 
dizertațiunea ,,Limba română în școala 

P
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poporală ' ' ,  în  care  se  r id ica  problema 
perfecționării metodelor de predare a limbii 
române⁵. 
 Faptul că învățătorii de la școlile 
profesionale românești din comitat, sub influența 
corpului clerical, refuzau să predea în limba 
maghiară determina reacția dură a autorităților. 
La 20 septembrie 1911,  inspectorul școlar regal 
Bodnar Gyorgy trimite o adresă către episcopul 
de Oradea, cerându-i să ia măsuri contra preotului 
Constantin Lucaciu din Craidorolț, pentru ca 
acesta să nu mai predea pe viitor în limba română 
și să nu mai facă notări în jurnalul școlar în altă 
limbă decât maghiara.⁶

După 1900, în fața corpului clerical 
sătmarean apare o nouă problemă – decizia 
autorităților statului dualist de a transforma unele 
școli confesionale românești în școli de stat, cu 
limba de predare maghiara. Prima școala 

confesională sătmăreană care a căzut victima 
acestei măsuri a fost cea din Viile Satu Mare. 
Episcopia unită de la Oradea, prin vicarul general 
dr. Augustin Lauran, nu a recunoscut această 
măsură.

Toate acestea demonstrează modul în care 
Biserica Română Unită din ținutul Sătmarului, 
prin cele două episcopii de la Oradea și de la 
Gherla, prin slujitorii ei, s-a implicat în destinul 
învățământului confesional românesc sătmărean 
din secolul al XIX-lea. Prin urmare, în Sătmar, 
corpul preoțesc și cel învățătoresc forma un tot 
unitar, dezideratul lor comun nu era altul decât 
pregătirea pe tărâm cultural și educațional a unei 
elite care să conducă lupta națională a românilor 
sătmăreni în scopul făuririi României Mari. 
Această elită era deja conturată în preajma anului 
1918, fapt ce dovedește că activitatea preoților-
cărturari sătmăreni a avut finalitatea scontată.⁷

Note critice:
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1974, p. 75
3. Mihai Bordeianu. Învățământul românesc în date, 1979, p. 224
4. Muzeul Județean Satu Mare. col. Învățământul confesional românesc sătmărean, inv. nr. 19481, f.1
5. Arhivele Naționale – Biroul Județean Satu Mare, act. 22, iulie 1902, f.1
6. Muzeul Județean Satu Mare, col. cit., p. inv. nr. 20200, copie, f.1
7. Lupta românilor din județul Satu Mare pentru făurirea statului național unitar român. 1848-1918. București, 1989, 
p.p. 317-318

O, ce zile de avânt,

De-nălţare, de-nviere!...

Al robiei lanţ e frânt,

Tirania-nvinsă piere!

 

Pe pământul strămoşesc

Slobozi îşi dau mâna fraţii...

De azi nu-i mai despărţesc

Molna, Prutul... nici Carpaţii!

 Românescul tricolor,

De la Nistru pân' la Tisa,

Fâlfâie biruitor...

Visul împlinitu-ni-s-a!

 

La un loc tot neamu-i strâns

Într-o largă Românie...

Veacuri lungi, de jale-am plâns;

Plângem azi... de bucurie!

ROMÂNIA	MARE
(Dec.	1918)

Petre	DULFU

52



Pe	urme	de	eroi	în	poezia	lui	Bolintineanu

Prof.	Nicoleta	CÂMPIAN

     imitrie Bolintineanu – un poet astăzi 
uitat, exclus din manualele școlare. Cu toate 
acestea, am auzit de multe ori, din multe guri 
ilustre sintagma „Viitor de aur țara noastră are / Și 
prevăz prin secoli a ei înălțare”. Dar puțini știu că 
versurile îi aparțin lui Dimitrie Bolintineanu și că 
fac parte din poezia „Mircea cel Mare și solii”. 
Spre lauda lor, ctitorii Monumentului Eroului 
Necunoscut din municipiul Satu Mare au înscris 
pe soclu aceste versuri memorabile.
  Dacă răsfoim „Istoria literaturii române” 
a lui Călinescu, observăm că marele critic literar 
l-a încadrat în capitolul „Romanticii macabri și 
exotici”, alături de Costache Stamati. Ne aflăm în 
zorii literaturii române, într-o epocă în care, în 
încercarea de a se alinia tendințelor de afară, se 
învălmășesc, în spațiul cultural românesc, o 
multitudine de genuri și curente literare. Se 
impunea ca literatura română să recupereze tot 
timpul pierdut și să se ridice la nivelul marilor 
literaturi occidentale, deja consolidate. Având în 
vedere contextul socio-cultural-politic al vremii, 
i se poate trece cu vederea lui Bolintineanu atât 
facilitatea versurilor, cât și carențele în ceea ce 
privește valoarea estetică a poeziilor sale.
   Poetul s-a născut în Bolintinul din Vale, ca 
fiu al lui Enache Cosmad din Ohrida și al 
muntencei Anica Bolintineanu. Data nașterii este 
incertă: „Nașterea poetului trebuie pusă în 1819, 
fiindcă în 1845 aniversa 26 de ani de viață”, 
considera George Călinescu, dar există și alte 
opinii, precum cea a lui Aurel Martin, care 
consemna anul 1825 în tabelul cronologic de la 
începtul volumului „Legende istorice și alte 
poezii”, Editura Minerva, 1972, menționând: 
„Unii biografi, întemeindu-se pe diferite 
mărturii, de altfel contradictorii, ale poetului, 
înclină să fixeze ca dată a nașterii anul 1819, 1824 
sau 1826.”
   Mai importantă decât biografia, rămâne, 
incontestabil, moștenirea spitituală a unui artist. 
Bolintineanu a debutat în „Curierul de ambe 
sexe” cu poezia „O fată tânără pe patul morții”, „o 
imitație foarte liberă după „La jeune captive” a lui 
Andre Chenier, deținuta de la Saint-Lazare” este 
de părere George Călinescu. Creația a avut ecou 
în presa vremii și astfel tânărul Bolintineanu își 

câștigă un loc în decorul literar al vremii. Un 
aspect al biografiei lui Bolintineanu trebuie 
menționat totuși: își aduce contribuția la revoluția 
de la 1848, redactând ziarul „Popolul suveran”, al 
cărui motto este: „Vox populi, vox Dei”. 
Promovează linia politică a lui Nicolae Bălcescu, 
îmbrățișând ideea de unitate a neamului.
  „Florile Bosforului” și „Macedonele” 
sunt rod al călătoriilor poetului, dar și al originii 
s a l e  a r o m â n e  d i n s p r e  p a r t e a  t a t ă l u i . 
Senzualitatea, nu de fiecare dată inspirată, cade 
uneori în trivialitate. Tipic curentului romantic, 
„Basmele” („Fata din dafin”, „Mihnea și Baba”, 
„Dochia”) își propun să promoveze miturile 
românești, și, în ciuda aspectului general hibrid, 
demonstrează spiritul viu și inovator al unui poet 
ce aparținea trup și suflet secolului său.

  Ne vom opri însă aupra poeziei de 
inspirație istorică, și anume asupra celor două 
cicluri: „Legende istorice” și „Reverii”, întrucât 
acestea constituie obiectul articolului de față. 
„Legendele istorice” au devenit repede și pentru 
multă vreme lectură școlară – până în 1989 - și s-
au bucurat de apreciere în rândul elevilor. Chiar și 
azi, când poezia lui Bolintineanu a pierdut, ca să 
spunem așa, teren, „Muma lui Ștefan cel Mare” 
are aceeași priză la copii. Am fost surprinsă s-o 
aud recitată cap-coadă, cu mult patos și 
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entuziasm, de un elev de clasa a V-a. Ca profesor 
de l imba română care  pune accent  pe 
interdisciplinaritate, consider că poezia istorică a 
lui Bolintineanu este un bun prilej pentru elevi de 
a face cunoștință cu marile figuri de eroi ce fac 
cinste devenirii noastre ca națiune. Limbajul este 
accesibil și elevilor din ciclul primar, iar versurile 
au o muzicaliate aparte, ceea ce le face ușor de 
memorat. 
  Revenind la tematica „Legendelor”, 
putem distinge, în opinia noastră, trei abordări ale 
eroismului: marele erou, devenit legendă, marele 
erou anonim, omul simplu, însuflețit de dragostea 
de neam și țară și tabloul marilor bătălii, scrise cu 
litere de sânge în istoria noastră.
   Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare – iată figurile legendare 
ce fac obiectul celor mai multe creații din acest 
ciclu. Mari bărbați, mari oameni de stat, angrenați 
în marile bătălii pentru neatârnare. 
   Deși suferă de schematism și paralelism, 
poeziile reușesc totuși să ofere cititorului portrete 
vii ale domnitorilor omagiați. De exemplu, 
personalitatea lui Mihai este surprinsă din mai 
multe perspective. În „Mihai scăpând stindardul” 
întâlnim eroul neînfricat, un model pentru oștenii 
pe care-i conduce: „Noaptea se întinde și din 
geana sa / Argintoase lacrimi peste flori vărsa. / 
Dar setos de lupte, în văi depărtate, / Un erou în 
noapte încă se mai bate. / Singur el se luptă în 
acele văi / Unde mâna morții a culcat pe-ai săi. / 
Dar sub mii de brațe trebuie să cază: / Trece 
printre unguri fără ca să-l vază; / Și stindardul 
țării el înfășurând / Către sân îl strânge înapoi 
cătând.” O tonalitate melancolică se face simțită 
în poezia „Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel 
Mare”: „Ca un glob de aur luna strălucea / Și pe-o 
vale verde oștile dormea; / Dar pe-un vârf de 
munte stă Mihai la masă / Și pe dalba-i mână 
fruntea lui se lasă; / Stă în capul mesei, între 
căpitani, / Și recheamă dulce tinerii săi ani. / Viața 
noastră trece ca suava rouă / Când speranța dulce 
ne surâde nouă.” Dar, în ciuda nostalgiei care îl 
copleșește, caracterul dârz și liber, precum și 
iubirea de patrie nu îl părăsesc, după cum se vede 
din urarea pe care o face căpitanilor săi: „Nu vă 
urez viață, căpitanii mei! / Dimpotrivă, moarte, 
iată ce vă cei! / Ce e viața noastră în sclavie oare? / 
Noapte fără stele, ziuă fără soare. / Cei ce rabdă 
jugul și-a trăi mai vor / Merită să-l poarte spre 
rușinea lor!”.
   Ștefan cel Mare este, de asemenea, 
surprins atât în postura eroului victorios, cât și în 

cea a conducătorului deznădăjduit, cuprins de 
slăbiciune. „Muma lui Ștefan cel Mare” este, în 
acest sens, cea mai relevantă: „Un orologiu sună 
noaptea jumătate / În castel în poartă oare cine 
bate? / -Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit; / Eu, și 
de la oaste mă întorc rănit. / Soarta noastră fuse 
crudă astă dată: / Mica mea oștire fuge sfărâmată. 
/ Dar deschideți poarta... Turcii mă-ncongior... / 
Vântul suflă rece... ranele mă dor!”. Dar 
slăbiciunea îi este aspru penalizată de o mamă la 
fel de puternică precum fiul: „- Ce spui tu, 
streine? Ștefan e departe, / Brațul său prin taberi 
mii de morți împarte, / Eu sunt a sa mumă; el e fiul 
meu; / De ești tu acela, nu-ți sunt mumă eu! (...) 
Apoi tu aice fără biruință / Nu poți ca să intri cu a 
mea voință. / Du-te la oștire! Pentru țară mori! / 
Și-ți va fi mormântul coronat cu flori!”. Dojenit 
asfel, fiul își recapătă aura de erou legendar: 
„Ștefan se întoarce și din cornu-i sună, / Oastea 
lui zdrobită de prin văi adună. / Lupta iar începe... 
dușmanii zdrobiți / Cad ca niște spice  de securi 
loviți.” 
 

 

 În aceeași manieră este construită și 
poezia „Daniel Sihastru”; pustnicul  preia rolul 
mamei, corijând slăbiciunea fiului: „Dacă mâna-
ți slabă sceptrul ți-o apasă, / Altuia mai harnic 
locul tău îl lasă! / Căci mai bine este supus lăudat, 
/ Decât cu rușine domn și atârnat!”. Ca în poezia 
precedentă, efectul este același: „Dupe-aceste 
vorbe, Ștefan strânge-oștire / Și-nvingând 
păgânii, nalță-o monastire.” Moștenirea 

54



voievodului moldovean este redată schematic în 
poezia „Cupa lui Ștefan”: „Ștefan nu mai este... 
însă o să vie / Alți Ștefani cu viață și cu bărbăție: / 
Dacă timpul d-astăzi ne apasă greu, / Viitorul este 
a lui Dumnezeu!”
   Mai echilibrat este portetul lui Mircea cel 
Bătrân, ale cărui trăsături predominante sunt 
înțelepciunea și diplomația. Când trimișii 
Imperiului Otoman îl insultă în fața Curții sale, 
Mircea oprește mânia oamenilor săi: „Mircea se-
ndreptează iute către ei: / -Respectați solia, 
căpitanii mei! / Apoi către solii Porții el vorbește: 
/ -Voi prin cari șahul astăzi mă cinstește! / Mircea 
se înclină de ani obosit, / Însă al său suflet nu e-
mbătrânit; / (...) / Cela ce se bate pentru a lui țară / 
Sufletu-i e focul soarelui de vară. / -Mergeți la 
sultanul care v-a trimis, / Ș-orice drum de pace 
spuneți că e-nchis!” („Mircea cel Mare și solii”).
  Înțe lepciunea ș i  d iplomația  sunt 
completate de spiritul combativ și de un 
patriotism arzător: „-Frații mei, vorbește falnicul 
bătrân, / Dumnezeu voit-a ca să mor român, / Cel 
ce-a sa viață țărei sale-nchină, / Piere ca lumina în 
a sa lumină.” („Mircea la bătaie”). Poezia se 
încheie retoric, cu aluzie la prezentul decăzut: 
„Unde este timpul cel de bărbăție / Când murea 
românul pentr-o datorie?!”
    O altă ipostază a eroismului o constituie 
categoria marilor anonimi care s-au jertfit cu 
credință pentru patria lor, fără sacrificiul cărora 
marii eroi nu s-ar fi putut nici desăvârși, nici 
săvârși faptele de vitejie care le-au adus 
nemurirea.  „Fata de la Cozia”, „Maria 
Putoianca”, „Căpitanul de vânători”, „Un ostaș 
român închis peste Dunăre” au o gingășie aparte. 
Fetei de la Cozia, ca recompensă pentru actele de 
vitejie în lupta cu turcii, i se oferă drept soț oricare 
dintre boierii voievodului Țepeș. Însuși fiul 
domnitorului cade fermecat la picioarele ei: „-Fii 
a mea domniță și îți jur pe cer / Pentru tine-n lume 
să trăiesc, să pier!”. Dar condiția fetei este 
categorică: „-Dacă vrei iubirea-mi să o 
dobândești, / Pentru țară, doamne, să mori, să 
trăiești!”
  De același patos și crez este cuprinsă și 
Maria Putoianca din poezia cu același nume. 
Intrată în luptă ca să-și răzbune tatăl, Maria este 
luată prizonieră, dar, prin atitudinea sa dârză, 

câștigă clemența sultanului: „-Mulți turci ucis-ai 
oare? eu pot a-ți da iertare / De n-ai ucis niciunul! 
La astă întrebare, / Maria îi răspunde: -Îți jur pe 
Dumnezeu, / Ucis-am numai nouă, și mult îmi 
pare rău! / Îmi trebuia o mie ca să răzbun un tată / 
A cărui scurtă viață fu de virtuți bogată.”
   Poeziile „Bârlad”, „Baia”, „Codru 
Cosminului”, „Dumbrava Roșie” reprezintă 
tablouri de luptă inspirate de marile bătălii 
consemnate în istorie. Chiar dacă valoarea 
estetică a acestor texte lasă de dorit, poetul 
reușește să surprindă, pe alocuri, dinamismul și 
fervoarea luptei: „Muntele tresare! trăsnete, 
mugiri, / Șuiere bizare, vaiete, răcniri / Să ridic în 
aer, cresc, se variază, / Și, din munte-n munte, 
trec, se repetează, (...) Stâncile, pe cale, gem, 
trăsnesc și saltă, / Se sfărâmă, pleacă, bubuiesc, 
tresaltă...” („Codru Cosminului”)
   Ciclul „Reveriilor” abordează registrul 
liric, multe creații având ca tematică exilul, dorul 
de țară și dorința de liberate. Tonul este patetic-
plângăreț, versurile abundă în interogații retorice, 
interjecții și propoziții exclamative, ceea ce duce 
la diminuarea stilistică a textului și a mesajului 
acestuia: „Nu! nu! Unire dragă! tu nu faci ce zic 
ei!” („La Unire”); „Ah! Tânăra ghirlandă ce 
fruntea mea încinge / Usuce-se acuma, eu nu simț 
niciun dor, / Căci inima-mi zdrobită nimic n-o 
mai atinge: / Departe de-a mea țară, eu voi acum 
să mor!” („Proscrisul”).
   Poezia a evoluat, desigur. Atât ca formă, 
cât și în ceea ce privește conținutul. Artistul nou 
caută forme noi și modalități diferite de 
exprimare, țâșnite din esența veacului căruia îi 
aparține. Îi putem reproșa lui Bolintineanu 
eșecurile sale poetice, schematismul și limbajul 
lipsit de expresivitate artistică, clișeele și unele 
„zorzoane” prea zgomotoase, dar să nu uităm că 
poetul a fost omul timpului său. O epocă în care 
literatura română abia prindea contur, galopând 
în urma marilor literaturi universale, o epocă 
frământată de incertitudini, de vise uneori frânte, 
de mișcări ale maselor care își revendicau 
drepturile. Prin opera sa, Bolintineanu a exprimat 
întru totul năzuințele generației sale și a lăsat 
moștenire cel puțin un crez: dragostea de patrie se 
naște și din rememorarea trecutului.

Bolintineanu, Dimitrie – Legende istorice și alte poezii, prefață de Ion Roman, tabel cronologic de Aurel 
Martin, Editura Minerva, București, 1973, colecția Biblioteca pentru toți;
Călinescu, George – Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Semne, București, 
2003
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Sătmăreni	în	temnițele	comuniste	(III)

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
    ontinuăm publicarea listei cu sătmărenii 

care au suferit întemnițări și deportări în timpul 
regimului instaurat în 1945 și abolit în decembrie 
1989. 

Vom ilustra textul nostru cu imagini ale 
monumentului ridicat „în semn de omagiu adus 
suferinței îndurate de cei mai curajoși dintre noi”, 
așa cum sunt încrustate aceste cuvinte ale lui Petru 
Creția pe una dintre plăcile care străjuiesc 
monumentul.

Am evocat anul 1945 ca să marcăm faptul că, 
după o jumătate de secol, Asociația Foștilor 
Deținuți Politici din România a reușit să ridice 
acest monument aflat în parcul de pe Bd. Vasile 
Lucaciu. Se întâmpla acest lucru în 1995 și este 
opera sculptorului Radu Ciobanu, la realizare 
dându-și concursul ing. Horea Moțiu, iar în 
calitate de executant GRIPEX SRL.

O altă placă ne amintește nouă, dar și 
generațiilor care vin după noi: „să nu uităm 
victimele comunismului ateu: condamnați 
politici, exterminați, deportați, uciși mișelește”.

În fine, o placă așezată la baza monumentului 
ne transmite un mesaj optimist de la unul dintre 
biruitorii ieșiți după ani grei din temnițele 
politice, seniorul Corneliu Coposu: „Pe rănile lor 
încă necicatrizate se va zidi dreptatea pe care o 
așteptăm”.

Datoria noastră urgentă ar fi ca anul viitor, 
când monumentul va împlini un sfert de veac, să îl 
găsească într-o stare demnă de cei care știu să 
cinstească eroii neamului!

351. NAGHI, Andrei. Ţăran din comuna 
Pişcolt. Arestat pentru legături cu preotul greco-
catolic Coriolan Tămâian. Torturat în timpul 
anchetei de la Securitatea din Oradea şi Cluj. 
Condamnat la închisoare în 1949.

352. NAGY, Andrei. Funcţionar. Născut la 18 
ianuarie 1929. A executat 8 ani de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
18.03.1958. 

353. NAGY, Coloman. Economist. Născut la 
23 aprilie 1925. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 22.04.1955. 

354. NAGY, Iosif. Funcţionar. Născut la 5 mai 
1928. A executat 10 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 13.02.1963. 

355. NAGY, Iosif. Mecanic. Născut la 5 
noiembrie 1928, la Micula. Înrolat în Legiune, a 
luptat în Vietnam. Arestat, a fost trimis în 1953 în 
R.P.R. Autorităţile române l-au arestat pentru 
sustragere de la efectuarea stagiului militar. A 
executat 10 ani de închisoare, trecând prin Jilava 
şi Gherla. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
13.02.1963. A decedat în 1993.

356. NAGY, Jenö. Arestat de Securitatea din 
Satu Mare (avea 70 de ani) în 1948, pentru că a 
afirmat că Armata sovietică este „o armată de 
tâlhari”.

357.  NAGY, Ştefan. Funcţionar. Născut la 25 
ianuarie 1929. A executat 7 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
27.06.1964. 

358. NANYAI, Florian. Militar. Născut la 8 
octombrie 1921. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 28.08.1951. 

359. NAPOLTZ, Iosif. Născut în 1915, la 
Terebeşti. La revenirea din prizonieratul sovietic 
a fost dus direct la Penitenciarul Gherla. 

360. NASTA, Florea. Grănicer la punctul 
Vetiş-Satu Mare. La 20 decembrie 1947 a 
dezertat, împreună cu un coleg. A fost prins de 
maghiari şi predat autorităţilor române la 3 
ianuarie 1948. Condamnat la închisoare pentru 
trecere ilegală a frontierei şi dezertare. 

361. NEGREANU, Gavril. Agricultor. 
Născut la 2 ianuarie 1916. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
2.04.1950. 

362. NEGREANU, Valeria. Contabilă. 
Născută la 3 mai 1936. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberată 
la 9.08.1959. 

363. NEMEŞ, Vasile. Funcţionar. Născut la 
18 februarie 1913. A executat 2 ani de închisoare. 
I s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
22.02.1954. 

364. NEMEŞ, Vasile. Preot greco-catolic. 
Născut în 1916, la Călineşti (jud. Maramureş). A 
funcţionat în 1945 la Soconzel. A sfătuit ţăranii să 
nu accepte pământ din moşiile grofilor, pentru că 
vor fi obligaţi să intre în colhozuri. A fost arestat în 
aprilie 1945 şi „sfătuit” să nu mai facă propagandă 
anticomunistă. Transferat la Sârbi (jud. 
Maramureş), la alegerile din 1946 i-a împiedicat 
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pe comunişti să falsifice voturile. În iulie 1947 a 
fugit în pădure, împreună cu soţia sa, din calea 
Securităţii. În decembrie, însă, s-au predat 
deoarece soţia era însărcinată. După anchetă, a 
fost mutat în parohia Văleni. În octombrie 1948, 
refuzând trecerea la ortodoxie, i s-a interzis să mai 
intre în biserică. A continuat să ţină slujbe în locul 
altarului din cimitir. Arestat, a fost condamnat la 
un an de închisoare, a efectuat însă încă 5 ani în 
plus. După eliberare, pentru a-şi întreţine cei şase 
copii, a prestat munci necalificate. A continuat să 
ţină slujbe în clandestinitate, chiar şi după 
pensionare. A murit în 19 martie 1989, la Baia 
Mare, probabil otrăvit. 

365. NEMETI, Carol. Agricultor. Născut la 
20 februarie 1934. A executat 4 ani de închisoare. 
I s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
6.04.1962.

366. NICOARĂ, Ambroziu. Învăţător. 
Născut la 8 iulie 1888, în Apateu, în familia 
învățătorului Grigore Nicoară. Învățător la Carei, 
a fost delegat din partea Reuniunii Învăţătorilor 
Români la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918. A fost director la 
Şcoala de stat pentru ucenici industriali, 
inspector pentru învățământul profesional. A 
făcut politică liberală, atașat fiind de liberalii 
georgişti. A suferit o întemniţare de doi ani, 
începută cu data de 21 octombrie 1952. Fişa 
matricolă penală precizează faptul că „A fost 
organizator în Comitetul orăşenesc Oradea al 
P.S.D. Independent Titel Petrescu”. A fost eliberat 
la data de 23 iunie 1954 din Penitenciarul Piteşti. 
A decedat în 1969.

367. NICOARĂ, Alexandru. Ţăran din jud. 
Satu Mare. Arestat în 1951, împreună cu soţia. 

Torturat în timpul anchetei la Securitate. 
Condamnat la un an şi trei luni de închisoare.

368. NICOARĂ, Cornel. Avocat din oraşul 
Satu Mare. Arestat şi condamnat la 5 ani 
închisoare. I-a fost semnalată prezenţa în lagărele 
de la Canal. 

369. NICOARĂ, Dumitru G. Născut la 5 
octombrie 1901, la Tătăreşti. Arestat. Condamnat 
la închisoare de Tribunalul Militar Cluj. A murit în 
timpul detenţiei în lagărul Poarta Albă. 

370. NICOARĂ, Ioan. Agricultor. Născut la 
9 iulie 1928. A executat 8 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 24.06.1964.

371. NICOARĂ, Ion. Învățător din oraşul 
Satu Mare. Arestat. Eliberat după 5 ani de 
detenţie, fără proces sau condamnare.

372. NICOARĂ, Iuliu. Învățător originar din 
Tătărești. Arestat în septembrie 1951. Condamnat 
de Tribunalul Militar Cluj la 6 ani închisoare. 

373. NICOARĂ, Olga.  Din Tătăreşti. 
Arestată în toamna anului 1951, împreună cu 
soţul ei. Anchetaţi la Securitate. Ea a fost eliberată 
iar soţul a fost condamnat la un an şi 3 luni 
închisoare. 

374. NIŞTE, Vasile. Notar la Bixad. Născut la 
1 septembrie 1912 la Ruşeni. Prieten cu călugării 
greco-catolici de la Mănăstirea Bixad, a fost 
anchetat în beciurile Securităţii din Satu Mare 
vreme de două luni, în toamna anului 1949, fiind 
eliberat din lipsă de probe. 

375. NOHAI, Ioan Iustin. Călugăr greco-
catolic din Congregaţia Şcolilor Creştine. Născut 
în Cămărzana. Arestat în 1951. Anchetat cu 
duritate. Judecat cu lotul al doilea al Nunţiaturii 
Apostolice, împreună cu episcopul Ioan 
Dragomir şi Aurel Leluţiu. Condamnat în 1951 la 
15 ani muncă silnică. A trecut vreme de 12 ani prin 
temniţele comuniste (Piteşti), fiind un apostol al 
credinţei sale. Din cauza bătăilor primite, a suferit 
unele dereglări mintale. A reuşit să emigreze în 
Austria, stabilindu-se la Viena. 

376. NOJAI, Mihai. Agricultor. Născut la 16 
noiembrie 1920. A executat 14 ani de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
16.04.1964. 

377. NON, Maria. Muncitoare. Născută la 13 
septembrie 1921. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberată la 
17.06.1964. 

378. OBISI, Ludovic A. Născut la 20 aprilie 
1893, în Berveni. Arestat în 1952. Condamnat la 
închisoare. A murit la 15 aprilie 1953, în lagărul 
Poarta Albă.

379. OLAH, Augustin. Preot greco-catolic. 
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Născut la 23 iulie 1903, în Doba. Parohul 
catedralei „Sfântul Nicolae” din Oradea. Arestat 
în 1952. Condamnat la 6 iulie 1953, în lotul 
episcopului Iuliu Hirţea. A executat 2 ani de 
închisoare. Locuri de detenţie: Oradea, Aiud. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 7.09.1954. Grav 
bolnav din cauza regimului din detenţie, a murit în 
martie 1956. 

380. OLARIU, Dumitru. Funcţionar. Născut 
la 9 august 1928. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 30.09.1954. 

381. ORHA, Victor. Tehnician. Născut la 15 
august 1934. A executat 7 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 13.04.1964.

382. OROS, Dumitru. Agricultor. Născut la 
20 octombrie 1915. A executat 2 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
20.03.1953. 

383. OROS, Gheorghe. Preot greco-catolic în 
parohia Pişcari. Născut la 13 mai 1905. Arestat în 
1949, pentru refuzul de a trece la ortodoxie. A 
executat 7 ani de închisoare. A suferit şi deportare 
la Periprava şi Jurilovca (Delta Dunării). I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 6.08.1964. 
După ieşirea din închisoare, a lucrat la 
secretariatul Liceului „Mihai Eminescu”, până la 
pensionare. 

384. OROS, Sándor. Muncitor. Născut la 2 
martie 1921. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 11.10.1955. 

385. OROS, Sever Sabin. Avocat. Născut la 
25 iunie 1899. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 15.03.1960. 

386. OROS, Tiberiu. Învăţător. Născut la 4 
iunie 1924. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 28.12.1954. 

387. OSSIAN, Ioan. Preot greco-catolic. 
Născut la 27 martie 1885, la Homorodu de Mijloc. 
Studii teologice la Budapesta şi Cluj. Profesor de 
latină şi greacă la Beiuş şi apoi la Liceul „Simion 
Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, unde a şi fost 
director, de la înfiinţare până în 1940, iar apoi al 
Liceului „C.D. Loga” din Timişoara. Pensionat în 
1945. Arestat în 1950 (altă sursă, 15 august 1952). 
A murit în lagărul de exterminare de la Ghencea, 
în 1954, alături de preoţii Vasile Şuta şi Mihai 
Boca. Alte surse precizează ca dată a morţii 
04.01.1953. Ca loc al decesului este precizat şi 
Capu Midia, aruncat fiind la groapa comună din 
Năvodari. 

388. OSVATH, Francisc. Muncitor. Născut la 
8 mai 1937. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 13.09.1964.

389. OŞIANU, Gavril. Avocat. Născut la 28 
martie 1885, la Bârsău de Sus. A studiat dreptul la 
Budapesta. Membru marcant în cadrul P.N.R., 
ulterior P.N.Ţ. Satu Mare. Parlamentar, apoi 
prefect al judeţului Satu Mare. Este eliminat din 
barou în 1948, pe motive politice. Între 1953-
1955 a avut domiciliu obligatoriu la Fălticeni. 
Decedat în 1962.

390. PAKOCZY, Karolyi. Născut în 1892. 
Preot romano-catolic, profesor şi scriitor. 
Aparţinea Diecezei de Satu Mare, deţinând o 
perioadă funcţia de vicar. A fost arestat şi 
condamnat. Se pare că a fost omorât de Securitate 
la Popeşti-Leordeni, în 23 octombrie 1966.

391. PAL, Vasile. Învăţător. Născut la 6 iunie 
1922. A executat 5 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 9.02.1963.

392. PALL, Francisc. Preot-călugăr greco-
catolic, iezuit. Născut la 26 februarie 1912, în 
Carei. Activitatea preoţească i-a fost întreruptă de 
anul 1948, când a fost arestat. A pătimit vreme de 
9 ani în închisorile comuniste, multă vreme la 
Gherla. A ajuns, după eliberare, în SUA, devenind 
paroh la Chicago. A repausat în urma unui tragic 
accident de maşină, în zorii zilei de 11 iulie 1963.

393. PALL, Mihai. Preot greco-catolic. A 
funcţionat la Tiream. Executat, cu grupul fraţilor 
Arnăuţoiu, în anul 1959. O sursă îl indică în 
rândul clerului ortodox. 

351. PANTIŞ, Iosif. Preot. Născut la 27 
decembrie 1907 în Resighea. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea toată. Eliberat la 
22.07.1954. A repausat la 27 februarie 1980.

352. PAPP, Antal. Agricultor. Născut la 19 
decembrie 1919. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 
27.07.1964. 

58



353. PAPP, Iuliu. Funcţionar. Născut la 26 
mai 1924. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 6.12.1958. 

354. PAPP, Zoltan. Muncitor. Născut la 19 
februarie 1927. A executat 2 ani de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 6.05.1948. 

355. PAŞCA, Ioan. Doctor în teologie şi 
Drept al Universităţii din Innsbruck, în 1914. 
Preşedinte al Comisiei de Expropiere, delegat de 
Prefectura Satu Mare pentru aplicarea reformei 
agrare din 1946, în comuna Buteasa de pe Valea 
Lăpuşului. Atacat cu furca de ţăranul Petre 
Motăul (?). Aflându-se în legitimă apărare, a tras 
în atacator cu pistolul pe care îl avea asupra sa, ca 
preşedinte al comisiei. A fost judecat și 
condamnat la 5 ani de închisoare. Preşedintele 
Curţii de Apel Oradea a reţinut pledoaria de 
legitimă apărare, în pofida insistenţelor asesorilor 
populari, care au cerut pedeapsa maximă. A murit 
în închisoare (data şi locul sunt necunoscute).

356. PA Ş C A , Grigore .  Avocat ,  şefu l 
Siguranţei Statului Satu Mare, până în 1946. 
Născut la 15 iunie 1911. A executat 5 ani de 
închisoare. O sursă aminteşte că a fost eliberat în 
16.06.1964. Având sănătatea zdruncinată în anii 
de închisoare, a decedat prematur. I s-a confiscat 
averea mobilă. 

357. PAŞCADI, Alexandru. Născut în 1914. 
Din judeţul Satu Mare. Membru al organizaţiei 
P.N.Ţ. Braşov. Arestat în iulie 1947. Rearestat în 
1949. Anchetat la Securitatea Braşov. Nu a fost 
condamnat, dar a fost nevoit să-şi piardă urma 
prin diferite şantiere din ţară. După zeci de ani, a 
reuşit să plece în Occident.

358. PAUL, Gergel. Agricultor. Născut la 4 
septembrie 1914. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri diferite. Eliberat la 

24.06.1964.
359. PAUL, Grigore. Agricultor. Născut la 18 

mai 1916. A executat 10 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 3.02.1962.

360. PAUL, Sever. Preot greco-catolic, paroh 
în Moişeni. Născut la 29 martie 1916. A rezistat la 
toate presiunile făcute pentru a-şi părăsi credinţa. 
A refuzat trecerea la ortodoxie, slujind în 
clandestinitate câţiva ani, ascunzându-se pe la 
credincioşi. Arestat în 1949. A executat 7 ani de 
închisoare, între 1950-1954 şi 1961-1964. A avut 
domiciliu obligatoriu la Fundulea, Slobozia. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 23.08.1964. A 
trecut la cele veşnice în 2006.

361. PAULIC, Paul. Tehnician. Născut la 4 
octombrie 1931. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
25.10.1955. 

362. PELECACI, Ioan. Agricultor. Ucis la 
Gherla, în 01.11.1963. Era acuzat de uneltire. 

363. PELICACI, Ioan. Funcţionar. Născut la 
2 martie 1900. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 5.08.1960. 

364. PELLE, Ioan. Preot greco-catolic. 
Născut la 9 mai 1895, în comuna Pomi. Arestat în 
1948, bătut la Securitatea din Oradea, apoi închis 
la Oradea şi Cluj. Eliberat în 1964. A activat apoi 
în clandestinitate, având merite în formarea de noi 
preoţi. A repausat în 1981.

365. PENGA, Emilian. Avocat. Născut la 11 
martie 1924. A executat 7 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 16.06.1954. 

366. PERENI, Anton. Învăţător. Născut la 12 
august 1925. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 28.03.1951. 

367. PETKAS, Laszlo. Mecanic. Născut la 11 
februarie 1913. A executat 4 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 6.10.1955. 

368. PETRAN, Vasile. Ţăran. Născut la 29 
iulie 1928. A executat 5 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 10.02.1963. 

369. PETRUŞCA, Iuliu. Din Satu Mare. 
Avocat, domiciliat în Bucureşti (str. Silvestru). 
Secretar al lui Iuliu Maniu, director de personal la 
Societatea de Telefoane. Arestat la 15 august 1949 
şi condamnat. Detenţia la Jilava, Aiud, Galeş şi 
Peninsula. 

370. PETRUŢ, Petre. Preot greco-catolic. A 
funcţionat la Mănăstirea Bixad. A făcut detenţie 
politică.

371. PETRUŢ, Teodor. Agricultor. Împuşcat 
la Solduba, acuzat fiind de uneltire.

372. PETRUŢ, Toader. Agricultor. Născut la 
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30 iunie 1919. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 1.10.1962. 

373. PILCA, Traian. Preot. Născut la 20 iunie 
1922. Arestat de Securitatea Oradea în 1953. 
Motivul: uneltire contra ordinii sociale. 
Condamnat la 3 ani închisoare. Eliberat la 
7.12.1953. Recursul i-a fost acceptat, negăsindu-
i-se nici o vină. A executat 2 ani de închisoare, 
precizează altă sursă. I s-a confiscat tot avutul. A 
repausat în 1997.

374. PINCOVAI, Coloman. Agricultor. 
Născut la 10 mai 1922. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
25.04.1962. 

375. PINTEA, Alexandru .  Agricultor. 
Împuşcat la Solduba, acuzat fiind de uneltire.

376. PINTEA, Alexandru .  Agricultor. 
Născut la 9 ianuarie 1909. A executat 7 ani de  
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 2.06.1964. 

377. PINTEA, Alexandru .  Agricultor. 
Născut la 10 iunie 1926. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
4.10.1954. 

378. PINTEA, Anton. Tehnician. Născut la 6 
februarie 1942. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 6.02.1967. 

379. PINTEA, Ioan. Agricultor. Născut la 13 
iunie 1919. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 16.07.1964. 

380. PINTEA, Iuliana. Casnică. Născută la 3 
mai 1909. A executat 6 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberată la 24.06.1964. 

381. PINTEA, Vasile. Agricultor. Născut la 
12 august 1922. A executat 5 ani de închisoare. I s-
a confiscat averea mobilă. Eliberat la 16.05.1963 

382. POLEACU, Ion. Preot. A funcţionat la 
Apateu. Condamnat la 6 sau 10 ani de închisoare. 

383. POLTZ, Iosif. Comerciant. Născut la 24 
iulie 1925. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 27.09.1960. 

384. P O M I A N  I o a n  ( Ti m o c ) .  M a r e 
proprietar din Apa, a fost arestat în urma refuzului 
colectivizării. Se pare că a decedat la Canal. 

385. POP, Alexandru. Preot greco-catolic. 
Născut în 27 martie 1917, la Șieu-Poieni (azi 
Poienile Izei, jud. Maramureș). A fost acuzat că 
făcea parte din Rezistența Națională Română, 
Odeștiul fiind localitatea de baștină a celebrului 
Vasile Blidaru, „haiducul” din Țara Codrului. 
Prin sentința nr. 535 din 29 iulie 1950, în dosarul 
cu numărul 685/1950, au fost arestate cu așa-
numitul lot Blidaru-Săpunaru 50 de persoane. 

Părintele Alexandru Pop a fost condamnat la 3 ani 
de închisoare corecțională și confiscarea averii. A 
executat detenţia la Cluj şi Gherla. După 
eliberarea din 1952, a slujit multă vreme la Potău, 
ca preot ortodox. A decedat la 31 mai 2006.

386. P O P, Andrei .  Preot  or todox din 
Călineşti-Oaş. A dispărut la 19 august 1952. 

387. POP, Andrei. Agricultor din Odoreu. 
Ucis în 17 septembrie 1949 de către securiştii 
Weisz şi Kun, datorită refuzului la colectivizare. 

388. POP, Aurel. Avocat. Născut la 15 august 
1924. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 15.04.1954. 

389. POP, Cornelia. Sora lui Pop Gavrilă, 
executat cu lotul paraşutiştilor în 1953. A fost 
condamnată la 10 ani închisoare pentru că nu şi-a 
denunţat fratele. A trecut prin Jilava, Mislea şi 
Miercurea-Ciuc. 

390. POP, Dumitru. Funcţionar. Născut la 17 
octombrie 1927. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 9.09.1949. 

391. POP, Gavrilă. Student din Pir, născut în 
această localitate la 17 octombrie 1928. Din acest 
grup numai el a fost prins şi judecat între 9-12 
octombrie 1953. Executat în 31 octombrie 1953, 
la Jilava. 

392. POP, Gheorghe Ioan. Învăţător. Născut 
la 11 februarie 1932. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 19.07.1955. 

393. POP, Gheorghe. Asistent sanitar. Născut 
la 3 aprilie 1925. A executat 1 an de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
26.06.1950. 

394. POP, Ioan. Funcţionar. Născut la 30 
ianuarie 1932, în Istrău. Arestat în 04.04.1957. A 
executat 8 ani de închisoare. I s-au confiscat 
diferite bunuri. A trecut prin închisorile Jilava, 
Gherla, Luciu Giurgeni. Eliberat la 23.07.1964. 

395. POP, Ioan. Agricultor. Născut la 7 
ianuarie 1920. A executat 3 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
19.02.1953. 

396. POP, Ioan. Agricultor. Născut la 18 mai 
1929, la Hotoan. Arestat la 6 februarie 1957 şi 
condamnat la 25 ani de detenţie. A executat 
pedeapsa în închisoarea Gherla. Eliberat la 
18.04.1964. 

397. POP, Ioan. Agricultor. Născut la 17 
septembrie 1949. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 31.05.1975. 

398. POP, Ioan. Agricultor. Născut la 3 
decembrie 1915. A executat 12 ani de închisoare. I 
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s-a confiscat toată averea. Eliberat la 8.09.1964. 
399. POP, Ionică. Preot. Născut la 27 mai 

1921. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 30.03.1952. 

400. POP, Livius. Profesor. Născut la 12 iunie 
1923. A executat 3 ani de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 20.07.1951. 

401. POP, Ovidiu. Elev. Arestat cu lotul 
Frățiilor de Cruce Carei, condamnat la 5 ani 
închisoare. A trecut prin închisorile din Oradea, 
Cluj, Târgşor. 

402. POP, Vasile. Preot greco-catolic. La 1 
octombrie 1948 este dat afară din parohia Odoreu, 
apoi va fi arestat, la ordinul prefectului Mihai 
Şuta. Reţinut câteva luni la Penitenciarul Satu 
Mare. Dus apoi la Canal, va fi eliberat în 1953, 
după moartea lui Stalin. Reîntors acasă, a 
funcţionat în meserii umile. A decedat în 2001, la 
Satu Mare.

403. POP, Vasile V. Născut la 6 octombrie 
1924. Ţăran, arestat la 6 martie 1952, torturat la 
Securitatea din Satu Mare şi ucis, după 3 luni de 
anchetă, la 28 iunie 1952. 

404. POP, Vasile. Funcţionar. Născut la 6 mai 
1910. A executat 3 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 30.07.1954. 

405. POP, Vasile. Agricultor. Născut la 11 
februarie 1922, la Târşolţ. Se pare că era nepot al 
lui George Pop de Băseşti. Arestat în 1957 şi 
condamnat la 16 ani închisoare. A executat 8 ani 
de închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 24.06.1964. 

406. POP, Victor. Muncitor. Născut la 15 mai 
1929. Condamnat la muncă silnică pe viață. A 
executat 8 ani de închisoare. I s-a confiscat toată 
averea. Eliberat la 10.04. 1964. 

407. POP, Victor. Agricultor. Născut la 5 

aprilie 1915. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 8.08.1951. 

408. POP, Virgil. Muncitor. Născut la 19 
martie 1930. A executat 8 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 30.07.1964. 

409. POPESCU, Grigore M. Preot ortodox 
din Gherţa Mare. A fost condamnat la 10 ani 
închisoare şi 5 ani de interdicţie corecţională 
pentru uneltire contra ordinii sociale, prin sentinţa 
45/28.01.1959 a Tribunalului Constanţa. Graţiat 
prin decretul nr. 411/1964. 

410. POTRA, Florian. Tehnician. Născut la 2 
septembrie 1922. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
5.11.1955. 

411. PRECUP, Ioan. Funcţionar. Născut la 2 
mai 1915. A executat 2 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 11.05.1954. 

412. PRECUP, Mircea. Funcţionar. Născut la 
22 august 1925. A executat 5 ani de închisoare. I s-
au confiscat diferite obiecte. Eliberat la 
16.01.1963. 

413. PRIBALSKI. Descendent al unei familii 
aristocratice ruseşti. Absolvent al Liceului Militar 
de la Sankt Petersburg, pe care l-a urmat între 
1910 şi 1914. Refugiat în România, în timpul 
revoluţiei bolşevice. Stabilit la Satu Mare, de 
unde a fost arestat în 1949 şi condamnat în lotul 
scriitorului Constantin Gane, împreună cu care a 
fost deţinut la Aiud. 

414. PTEANCU, Traian. Muncitor. Născut la 
26 aprilie 1909. A executat 7 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 14.02.1955. 

415. PUŞCAŞU, Ion. Economist. Născut la 
12 ianuarie 1923. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
21.12.1952. A deținut funcția de președinte al 
A.F.D.P.R. Satu Mare. A decedat în aprilie 2018.

416. RACOVIŢAN, Patriciu. Economist. 
Născut la 9 martie 1915. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 10.03.1952. 

417. RACZ, Alexandru. Grădinar. Născut la 
1 noiembrie 1925. A executat 7 ani de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
29.07.1964. 

418. RAŢ, Carol Vasile. Muncitor. Născut la 5 
octombrie 1932. A executat 4 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 21.03.1963. 

419. RAŢIU, Alexandru. Preot greco-catolic, 
parohul bisericii Seminarului tinerimii române 
unite din Oradea. Născut în America, din părinți 
originari din Moftinu Mic. Arestat în perioada mai 
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1947–iulie 1948. Rearestat în 19 octombrie 1948. 
A stat 16 ani în închisoare, după cum istoriseşte în 
cartea sa Biserica furată, apărută la Cluj în 1990. 
A trecut prin închisorile Sighet, Gherla etc. Între 
anii 1962-1964, a avut domiciliu obligatoriu în 
Bărăgan. În 1970 a obţinut aprobarea pentru a 
pleca în SUA. Până la obţinerea aprobării de a 
pleca, a trăit din predarea limbilor străine. 

420. RAŢIU, Cornel. Chestor, originar din 
Istrău. Arestat la Carei, a executat, fără a fi 
condamnat, 7 ani de închisoare. A trecut prin 
penitenciarele din Cluj, Piteşti, Târgşor, Făgăraş. 

421. RAŢIU, Ioan. Învăţător din Carei. A fost 
anchetat câteva luni la Securitatea din Carei. 

422. RAŢIU, Olga. Elevă. A fost arestată cu 
lotul Frățiilor de Cruce Carei. Condamnată la 2 
ani închisoare. A trecut prin închisorile din 
Oradea, Cluj şi Mislea. 

423. RĂDIŢA, Petru. Condamnat la 1 an de 
închisoare, în lotul Frățiilor de Cruce Carei. 

424. REICH, Ianos. Agricultor. Născut la 18 
ianuarie 1911. A executat 2 ani de închisoare. I s-
au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
27.10.1959. 

425. RESEGHEI, Ştefan. Funcţionar. Născut 
la 18 iunie 1924. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
26.01.1959. 

426. RESZEGEY, Ioan .  A trecut prin 

închisorile din Oradea, Cluj şi Gherla. 
427. RIF, Nicolae. Avocat. Născut la 16 

septembrie 1919. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
19.04.1956. 

428. RIŢIU, Grigore. Preot greco-catolic. 
Născut la 17 februarie 1892, în Doba. Profesor la 
Sighet, paroh la Săpânţa. Arestat pentru refuzul 
lepădării de credinţa sa. Ascuns în munţi vreme de 
doi ani, a fost arestat în cele din urmă, condamnat 
la 8 ani de închisoare. A decedat în 1969.

429. ROBOTIN, Nicolae. Funcţionar. Născut 
la 5 octombrie 1935. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 15.10.1953. 

430. R O G O J A N, Gheorghe .  Frate al 
preotului Iuliu Rogojan. A fost condamnat la 3 ani 
de închisoare, trecând prin Poarta Albă, Negru 
Vodă. 

431. ROGOJAN, Iuliu. Preot. Născut la 17 
iunie 1914. Condamnat în 16 decembrie 1948, 
prin sentinţa nr. 3302 a Tribunalului Militar Cluj, 
la 1 an de închisoare pentru delictul de „instigare 
publică”. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
6.07.1952. 

432. ROMAN, Iosif. Muncitor. Născut la 4 
octombrie 1912. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 15.01.1963. 

433. ROMAN, Teodor. Arestat cu lotul 
Frățiilor de Cruce Carei. Condamnat la 1 an 
închisoare. 

434. ROMAN, Traian. Funcţionar. Născut la 
1 august 1930. A executat 5 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile.  Eliberat la 
24.03.1962. 

435. ROST, Margareta. Contabilă. Născut la 
9 aprilie 1919. A executat 4 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberată la 29.09.1953. 

436. RUFF, Mihai. Tehnician. Născut la 27 
septembrie 1943. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 3.08.1964. 

437. RUSU, Terezia .  Soția unui mare 
proprietar de pământ din Potău, Gheorghe Rusu, 
prezent la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia. În 1949 
i-a fost confiscată toată averea, fiind deportată la 
Turda. Printr-un miracol, a ajuns la Satu Mare, la 
fiica sa Marioara, căsătorită cu dr. Steer. Împreună 
cu aceștia a avut domiciliu obligatoriu, între lunile 
martie-aprilie 1952, la Turda. A decedat în 1956 la 
Bunești (jud. Suceava), unde familia Steer a fost 
deportată.

438. RUSU, Vasile. Arestat cu lotul Frățiilor 
de Cruce Carei. Condamnat la 1 an închisoare. 
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Cine	mai	are	grijă	să	fie	respectate	
istoria	și	demnitatea	
neamului	românesc?

Colonel	(r)	Ștefan	RUS

          n România s-au făcut şi se fac greşeli 
politice ce intră în categoria erorilor istorice de 
neiertat.

Constrânşi să se îngrijească de propria 
existenţă, sub presiunea unui individualism 
impus cu brutalitate de unii politicieni lipsiţi de 
coloană vertebrală şi de urmaşii kominterniştilor 
din anii 1948 – 1964, mulţi dintre români nu-şi 
dau seama că în România s-a instaurat un regim 
de colonie, prin intrarea în vigoare a unor legi 
care produc aşa zise reforme „necesare" în 
domenii ca: proprietatea, administraţia, 
economia, învăţământul, cultura, armata şi 
politica.

În războiul economic, ce durează de 
aproape 30 de ani, România a pierdut foarte 
multe. Bogăţiile solului şi ale subsolului sunt 
exploatate de companii străine în detrimentul 
statului român. Întreprinderile mari şi mijlocii 
româneşti au fost falimentate şi vândute la fier 
vechi. O treime din românii apţi de muncă 
lucrează în occident şi contribuie la prosperitatea 
acelor ţări. De la an la an constatăm că ţara nu mai 
este a noastră, fiind furată prin legi făcute 
împotriva naţiunii. Astfel, Legea 247/2005, 
privind reforma în domeniul proprietăţii şi 
justiţiei, a făcut ca, până în prezent, o treime din 
pământurile şi pădurile României să ajungă în 
mâini străine. În Transilvania, urmaşii grofilor au 
intrat în posesia pământurilor părinţilor, chiar 
dacă aceştia au fost despăgubiţi odată, în 1924, de 
regele Ferdinand, prin plata în aur şi franci 
elveţieni. Au fost reîmproprietăriţi, cu acte false, 
urmaşii grofilor, criminali de război, din perioada 
1940-1944. Este revoltător faptul că unele 
instanţe dovedesc nepăsare şi dezinteres la 
retrocedări, vădit ilegale, prin care ţăranii români 
îşi pierd pământurile de sub case şi cimitire. Pe 
mulţi români din secuime nu îi mai apără 
instituţiile statului.

Legea 217/2015, consacră începutul 
sfârşitului democraţiei în România. Este o lege 
antiromânească, antidemocratică şi anticreştină. 

Părinţii şi bunicii noştri, care au făcut puşcărie 
politică în perioada 1948 - 1964, pot fi re-
condamnaţi începând cu 2015. Se elimină din 
circuitul educaţiei naţionale purtătorii de 
„etichetă” antisemită: Eminescu, Iorga, Goga, 
Slavici, Haşdeu, patriarhul Miron Cristea etc. La 
fel se procedează cu purtătorii de „etichetă” 
legionară: Cioran, Noica, Ţutea, Mircea Eliade, 
mitropolitul Bartolomeu Anania, părintele 
Arsenie Boca şi mulţi alţii. Faptele acestor 
personalităţi româneşti sunt analizate şi apreciate 
conform hotărârilor judecătoreşti a instanţelor 
bolşevice din anii '50.

Prin această lege Stalin a înviat în... 
România!

Laşitatea politică, corupţia şi slugărnicia 
patronate de la cel mai înalt nivel, au dus la 
promovarea nonvalorilor în funcţiile cheie ale 
statului. În aceste condiţii au ajuns în fruntea unor 
instituţii „sluţitorii de istorie şi cultură”. Astfel 
a apărut un nou „front antiromânesc”, deschis 
de O.N.G.-uri şi institute de cultură, conduse de 
urmaşii foştilor kominternişti şi de unii 
autointitulaţi „intelighenţia neamului” care, 
prin cuvântările goale de conţinut şi pline de ură, 
subminează noţiunea de „elită”. Aceştia ne cer 
„să credem” şi să acceptăm necondiţionat 
acuzele aduse la adresa personalităţilor politice şi 
culturale româneşti din secolul XX şi caută să ne 
inoculeze ideea că, armata română, pe frontul de 
est, în perioada 1941-1944 ar fi comis numai 
crime şi acte de genocid. Aceşti „intelectuali”, 
obedienţi politic celui care i-a numit în funcţii şi i-
a decorat cu înalte distincţii ale statului, fac 
„educaţie” prin stupide comentarii „filozofice” 
în emisiuni tip şezătoare (sau clacă) la unele 
televiziuni şi la evenimente politice cu „dileme”.

Istoria şi cultura fac parte din stâlpii pe 
care se reazemă coeziunea unui neam, a unei 
ţări, alături de ceilalţi stâlpi care sunt economia, 
educaţia, sănătatea, armata, biserica...

În acest front antiromânesc, de contestare 
a valorilor istorice şi morale ale neamului, s-au 
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înscris şi câţiva „istorici” şi regizori de filme 
documentare şi artistice. Aceştia, în loc să cultive 
minţi şi suflete, seamănă îndoieli, minciuni şi 
calomnii.

Se  p ropune  o  „nouă  e laborare 
istoriografică” cu o suită de interpretări în jurul 
unor „probleme cheie”.

Astfel, un istoric bucureştean se întreabă 
dacă în august 1916 toţi românii au avut ca „ideal 
naţional” intrarea în război pentru unirea 
provinciilor româneşti Transilvania, Bucovina şi 
Basarabia, când 80% erau ţărani şi din aceştia 
60% erau analfabeţi. Pe ei, ca ţărani, nu i-ar fi 
interesat asemenea „idealuri”... (?!?) Afirmă că 
românii puteau invoca un „drept etnic” asupra 
Transilvaniei dar nu şi vreun drept „istoric”... 
(?!?) Românii din Transilvania, prin unire, au 
pierdut „identitatea” lor de locuitori ai Europei 
centrale... (?!?)

Mai sunt, din păcate, şi alţi „istorici” la 
Bucureşti şi Cluj care propovăduiesc asemenea 
idei.

În Primul Război Mondial, cea mai mare 
jertfă de sânge, raportată la numărul populaţiei, 
au dat-o românii. Aceasta însumează aproximativ 
900.000 de soldaţi şi civili. La aceştia se adaugă 
cei 50.000 de soldaţi români din Transilvania şi 
Bucovina austro-ungară.

Reîntregirea naţională s-a făcut prin 
sânge românesc şi voinţa neamului şi nu a fost 
cadou făcut de vreo putere străină.

Ruşine celor care îşi bat joc, prin scrierile 
lor, de jertfa acestor români şi de prestigiul ţării!

Prin aceeaşi prismă, cam aceleaşi 
persoane, scriu despre participarea Armatei 
Române în cel de-al doilea Război Mondial, pe 
frontul de est: Basarabia, Odesa, Crimeea, 
Caucaz, Stalingrad şi pe frontul din Moldova în 
primăvara şi vara anului 1944. Unii deformează 
realitatea şi în ce priveşte ofensiva românească 
pentru eliberarea Transilvaniei ocupate de unguri 
prin Dictatul de la Viena.

Războiul purtat de România  în 
perioada 22.06.1941-09.05.1945 a fost un război 
de legitimă apărare, pentru a-şi recuceri 
teritoriile căzute sub stăpânire rusească şi 
ungurească, un război în care poporul român şi-a 
apărat existenţa fizică şi naţională, un război în 
care poporul român, victima lui Hitler şi Stalin, a 
trebuit să lupte alături de unul împotriva celuilalt.

Suferinţele ofiţerilor şi soldaţilor români, 
mai ales pe frontul de est, au fost cumplite. Au 

îndurat umezeala din tranşee, frigul cumplit, 
marşurile istovitoare, bătălii de o cruzime de 
neînchipuit. Zeci de mii au fost executaţi în 
lagărele de prizonieri de pe teritoriul Basarabiei 
şi Rusiei. Alte multe zeci de mii au murit de 
foame, frig şi epuizare în lagărele de muncă 
forţată.

Cifrele totale ale morţilor, răniţilor şi 
dispăruţilor se ridică la aproape 800.000 militari, 
din care 625.000 pe frontul de est şi 170.000 pe 
frontul de vest. Au murit aproape 45.000 de 
români din Transilvania ocupată, înrolaţi în A.2 
Ungară, pe frontul rusesc. Această armată era 
formată din români (45%), unguri (30%), slovaci 
(15%) şi ruteni (10%).

În 2015 s-au împlinit 70 de ani de la 
terminarea celui de-al doilea Război Mondial. 
Unii istorici de strânsură şi regizori de filme 
documentare şi artistice, prin scrierile şi filmele 
lor, au ajuns să facă adevărate „crime educative” 
prin care supun cititorii şi spectatorii unei 
deşănţate propagande antiromâneşti. Unii 
reprezentanţi ai presei scrise şi televiziunilor, fără 
să posede o minimă documentare istorică, 
geopolitică şi sociologică, susţin aceste calomnii 
la adresa românilor şi batjocoresc memoria 
părinţilor şi bunicilor noştri care au luptat pe 
frontul de est, etichetându-i drept... criminali (!).

Un „Don Quijote” contemporan, regizor 
de filme documentare, lansează afirmaţia că 
românii sunt pe locul doi, după nemţi, în ce 
priveşte uciderea evreilor (?!?). În documentele 
evreieşti despre Holocaust suntem clasaţi pe 
locul... 10.

În aşa zisul lui film documentar se referă 
la ordinul dat de mareşalul Ion Antonescu pentru 
a se lua măsuri de represalii împotriva celor 
r ă s p u n z ă t o r i  d e  a r u n c a r e a  î n  a e r  a 
Comandamentului militar Român din Odesa, din 
22.10.1941, unde au murit 135 de ofiţeri superiori 
şi gradaţi.

În filmul „Odesa”, regizorul îşi descrie 
„lupta lui” pentru a scoate la lumină „adevărul”. 
Are un singur martor, un bătrân ucrainean, care în 
2012 avea 86 de ani. Oare regizorul nu ştie că nici 
în instanţă un singur martor nu este credibil? Nu 
ştie că un bătrân de la 80 de ani în sus, atunci când 
vrea să vândă o proprietate are nevoie de 
adeverinţă de la medic care să ateste că este în 
deplinătatea facultăţilor mintale? Acest singur 
martor spune că peste 22.000 de bolşevici, 
majoritari evrei, în urma Ordinului de represalii 
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dat de mareşalul Antonescu, au fost băgaţi în 11 
hangare şi li s-a dat foc. Afirmaţia creează o 
imagine apocaliptică de cruzime... Asta şi 
urmăreşte. Dar nu este dovedită cu documente 
scrise şi probe din arhivele româneşti şi sovietice.

De ce nu justifică orice afirmaţie cu 
probe, aşa cum face istoricul american Larry L. 
Watts care prezintă evenimentele istorice din 
România pe parcursul secolelor XIX şi XX?

Din majoritatea surselor reiese că au fost 
omorâţi ca represalii, până în 4.000 de bolşevici, 
majoritar evrei, 400 prin spânzurare şi restul prin 
împuşcare. Primarul oraşului, Gherman Pântea, 
prezintă în declaraţiile ulterioare aceleaşi cifre. 
Din păcate, marea majoritate a celor împuşcaţi nu 
au fost dovediţi a fi implicaţi în actul de sabotaj al 
Comandamentului Militar Odesa. Referirile 
ulterioare la prevederile Conferinţei de la Haga, 
din 1907, privind măsurile represive împotriva 
civililor înarmaţi care comit sabotaje şi atacuri în 
spatele frontului, nu au acoperire pentru o 
asemenea intervenţie.

Pentru cucerirea oraşului Odesa, românii 
au avut aproximativ 90.000 de morţi, răniţi şi 
dispăruţi. Pierderile au fost mai mari decât la 
Stalingrad.

Concluziile trebuie să rezulte în urma 
unei viziuni de ansamblu asupra a tot ce s-a 
petrecut, pe timpul războiului, în ţările din estul, 
centrul şi vestul Europei.

D e  c e  n o i ,  r o m â n i i ,  t r e b u i e  s ă 
„recunoaştem” şi să acceptăm fapte de genocid pe 
care nu le-am comis? De ce numai românii 
trebuie să fie „depozitarii” tuturor relelor 
inventate, sau calomnios prezentate, de 
răuvoitori din ţară şi de pe alte meleaguri? De ce 
nu se fac documentare istorice şi filme despre 
holocaustul românilor din Basarabia şi Bucovina 
exterminaţi de ruşi, despre holocaustul 
transilvănenilor exterminaţi în cel mai sălbatic 
mod de organele de ocupaţie maghiară?

Nu există niciun monument în România şi 
Basarabia consacrat victimelor nevinovate ale 
atrocităţilor ruseşti, în schimb se ridică altele care 
nu au nicio legătură cu istoria românilor. Nu 
avem niciun monument ridicat în memoria 
sutelor de mii de români căzuţi în lupte la: 
Odesa, Stalingard, Crimeea etc. Germania şi 
Ungaria, după 1995, au ridicat monumente 
impunătoare, în memoria ostaşilor căzuţi în luptă, 
pe frontul de est, având acordul autorităţilor 
ucrainene şi ruseşti.

Marea majoritate a generalilor români şi o 
parte din ofiţerii superiori, după 1945 au fost 
băgaţi în închisoare, acuzaţi a fi „criminali de 
război” şi omorâţi. Acuzele pronunţate de justiţia 
condusă de Ana Pauker şi Nicolschi sunt preluate 
în zilele noastre de reprezentanţii unor ONG-uri, 
urmaşi ai kominterniştilor veniţi pe tancurile 
ruseşti în România şi puşi să elimine intelectualii 
care erau repere ale românismului şi să subjuge 
politic şi economic ţara.

Germania şi-a reabilitat o mare parte din 
generalii şi mareşalii acuzaţi de crime de război. 
De exemplu, feldmareşalul Erich von Manstein, 
după 4 ani de închisoare, este numit consilier pe 
probleme militare a cancelarului Konrad 
Adenauer. Este numit şi comandant onorific al 
armatei R.F. Germane, până la moarte, în 1973. 
La ei s-a putut. La noi, nu.

Îl acuză cineva pe Churchill de genocid 
pentru că a ordonat bombardarea nejustificată a 
oraşului Dresda în noaptea de 13/14.02.1945? 
Oraşul nu avea niciun obiectiv militar, dar au fost 
distruse 95% din clădiri şi omorâţi peste 150.000 
de civili. Îi acuză cineva de „crime” pe aviatorii 
militari englezi? I-a acuzat cineva pe ruşi de 
crime de război pentru că au omorât peste 
325.000 de prizonieri români în lagărele de 
concentrare şi de muncă forţată? Îşi mai exprimă 
cineva indignarea şi-i acuză pe ruşi pentru 
violurile săvârşite în Viena şi Berlin în perioada 
9-12 mai 1945? Au fost violate aproape 300.000 
de femei din care 90.000 s-au sinucis.

Vedem la televiziune dimensiunea 
„ p i e r d e r i l o r  c o l a t e r a l e ”  p r o d u s e  d e 
bombardamentele aeriene şi terestre, ale marilor 
puteri, în zonele de conflict de pe glob. Îi acuză 
cineva de crime?

Toate regimurile politice din România 
secolului XX au avut şi bune şi rele, dar a vedea, a 
generaliza şi hiperboliza doar urâtul, înseamnă 
deja un sacrilegiu la adresa naţiunii.

Tinerii de azi trebuie motivaţi prin 
p re z e n t a re a  c o n s t r u c t i v ă  a  t u t u r o r 
personalităţilor istorice care au contribuit la 
propăşirea spirituală, culturală şi ştiinţifică a 
României şi au avut o contribuţie majoră, în 
perioade dificile, la păstrarea integrităţii şi 
unităţii ţării.

Tăcerea şi indiferenţa sunt păguboase. 
Trebuie să asanăm răul din toate domeniile şi să 
nu ne lăsăm batjocoriţi. Să luăm atitudine! 
Doamne, ocroteşte-i pe români!
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Centenarul
Colegiului	Național	Mihai	Eminescu	

din	Satu	Mare	(1919-2019)

Prof.	Nicoleta	CHERECHEȘ
Director	adjunct	al	CNME	Satu	Mare

    levii și profesorii Colegiului Național 
Mihai Eminescu au împărtășit bucuria revederii la 
ceas aniversar cu ocazia centenarului școlii. 
Manifestările dedicate centenarului Colegiului 
Național Mihai Eminescu din Satu Mare au 
implicat întreg colectivul școlii, generații de elevi 
și profesori formați aici.

În anul 2019, Colegiul NaționalMihai 
Eminescu a împlinit 100 de ani de la înființare ca 
liceu românesc. În 13-14 iulie 1919, statul român a 
preluat clădirea în care a funcționat Liceul Regal 
Catolic, iar în 5 octombrie 1919 au început 
cursurile primului an școlar în Liceul Mihail 
Eminescu, sub directoratul profesorului Vasile 
Lohan, cel care va fi numit prin ordinul Consiliului 
Dirigent de la Sibiu și primul director al liceului 
înființat.

Spiritul academic transmis de un secol în 
această instituție educațională este rodul 
generațiilor de dascăli care au insuflat elevilor 
setea de cunoaștere, dar și spiritul românismului la 
granița de nord-vest a României. Apostolat, 
dăruire, vocație și soliditatea formării tinerilor 
profesori veniți la Satu Mare din la fel de tinere 
universități românești ale vremii au reprezentat 
constate ale profilului dascălului de atunci. O 
importantă zestre spirituală, cu valori și principii 
seculare moștenite de la iluștri reprezentanți ai 
Gimnaziului catolic iezuit, apoi ai unei impozante 
instituții, Liceul Regal Catolic, a fost transmisă și 
profesorilor școlii interbelice sătmărene (unii 
dintre ei, foști profesori ai Liceului Regal Catolic 
din Satu Mare). Cu toții au fost spirite moderne, 
tolerante, ecumenice, enciclopediste. Moștenirea 
este păstrată și de generația actuală de profesori și 
de absolvenții eminescieni cu cariere recunoscute 
în întreaga lume.

Contribuția elitei politice și intelectuale 
românești, transilvănene în cazul nostru, la 
formarea și dezvoltarea României Mari rămâne în 
istorie ca un act cu valoare testamentară. Existența 
acestei instituții se datorează, în primul rând, 
ctitorilor Marii Uniri de la 1918. În conjunctura 
istorică menționată, se înființează, în anul 1919, în 

Satu Mare, prin Liceul Mihail Eminescu, prima 
instituție de învățământ secundar din Satu Mare, 
cu predare în limba română. În România Mare, 
pr in hotărârea „Consil iului  Dirigent  al 
Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești 
din Ungaria”, din 12 august 1919, se înființează 
primele 27 de instituții de învățământ secundar. La 
poziția 17, în decretul Consiliului Dirigent, al 
Resortului Cultelor și Instrucțiunii Publice, apare 
mențiunea „Liceul Mihail Eminescu, Sătmar, dr. 
Vasile Lohan [director], fost profesor la liceul din 
Seghedin”. Împlinirea unui secol de existență a 
Liceului Mihail Eminescu a oferit prilejul de a 
omagia făuritorii României Mari, cu precădere pe 
Majestatea Sa Regele Ferdinand și pe Majestatea 
Sa Regina Maria.

Din anul 2008, Colegiul Național Mihai 
Eminescu din Satu Mare este membru fondator al 
Alianței Colegiilor Centenare din România, sub 
Înaltul Patronaj al Casei Regale, și promovează o 
politică de conservare a valorilor și tradițiilor care 
l-au consacrat și l-au păstrat ca o adevărată Alma 
Mater a comunității sătmărene. Dintre miile de 
absolvenți eminescieni, sunt nume consacrate în 
diferite domenii ale cunoașterii la nivel mondial. 
Majoritatea au promovat, în lume, prin cariere de 
excepție, valorile școlii care i-a format. În 
memoria ilustrei generații de dascăli ai perioadei 
interbelice, dar și pentru a evoca împreună acest 
important eveniment din viața școlii noastre, 
mesajele eminescienilor au fost onorante și 
motivante pentru noi, generația actuală.

Sunt memorabile momentele de emoție și 
de bucurie, devenite istorice, ale manifestărilor de 
evocare a trecutului școlii: sărbătorirea, în 1969, a 
semicentenarului școlii ,  sub conducerea 
directorului prof. Gheorghe Cozma, cele din 1994, 
la împlinirea a 75 de ani de existentă a Liceului 
Mihail Eminescu, sub conducerea directorului 
prof.dr. Gheorghe Miclăuș, cele din 2009 și 2011 
sub conducerea directorului prof. Ioan Pop. 

În octombrie 2019, Colegiul Național 
Mihai Eminescu din Satu Mare a organizat ample 
manifestări la împlinirea a 100 de ani de 

E
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învățământ, ca prima instituție  de învățământ 
secundar în limba română din județul nostru, 
printre primele înființate în Transilvania după 
Marea Unire din 1918, acesta fiind primul liceu din 
țară care poartă numele marelui poet național 
Mihai Eminescu.

Evenimentul care marchează existența 
centenară a școlii are ca obiectiv recunoașterea 
importanţei acestei instituții școlare pentru 
comunitatea sătmăreană, rolul profesorilor 
eminescieni în edificarea și consolidarea noilor 
instituții românești în perioada interbelică, 
aprecierea performanțelor absolvenților tuturor 
promoțiilor, a contribuției acestora la dezvoltarea 
socială și culturală, cât și facilitarea reîntâlnirii cu 
foștii colegi și profesori. În semn de recunoaștere a 
palmaresului acestei instituții de învățământ, 
datorat dascălilor ei, absolvenților merituoși și 
comunității locale care a promovat liceul pe 
parcursul acestor 100 de ani, am aniversat 
centenarul prin activități deosebite. Astfel, pe tot 
parcursul anului s-au derulat şi se derulează 
activități dedicate centenarului școlii, însă 
principalele manifestări s-au desfășurat în zilele de 
3 și 4 octombrie 2019, acestea constituindu-se într-
o reuniune de suflet a absolvenților și dascălilor 
colegiului

Amintim câteva din activitățile care au 
animat atmosfera acelor zile. Au fost editate două 
publicații:  Ovidiu T. Pop, Aurel Pop, Centenarul 
eminescienilor sătmăreni (1919 -2019), un volum 
cu prezentarea unor personalități marcante, 
profesori care au  predat sau elevi care au absolvit 
acest liceu, fiind al 18-lea Caiet eminescian apărut 
la editura Citadela în Satu Mare; Ovidiu T. Pop, 
Nicoleta Cherecheș, Liviu Rotaru, Aurel Pop, 
Colegiul Național  Mihai Eminescu Satu 
Mare.100 de ani în imagini (1919- 2019) Album 
aniversar, la editura Citadela, Satu Mare, 2019. 
Autorii au realizat un album fotografic cu imagini 
vechi, instantanee reprezentative despre și cu 
școala, care surprind în imagini evoluția acesteia. 

A fost realizat un film documentar privind 
istoricul școlii și patronul ei spiritual, Mihail 
Eminescu, despre personalități didactice și 
absolvenți remarcabili. Filmul a fost conceput ca o 
călătorie prin spațiul amintirilor, un dialog al 
generațiilor, în care protagoniștii importanți au 
fost o eminesciană deosebită, elevă olimpică a 
liceului, Silvia Maria Ruba din clasa a XII-a F, și 
domnul Ioan Petrovai, absolvent al școlii - azi, 
profesor și publicist în Petrova, județul 
Maramureș. Filmul a fost realizat de profesori și 
elevi ai școlii.

A  fost realizată expoziția Școala de 
Altădată, cu standuri ale claselor care cuprindeau 
fotografii și obiecte aparținând absolvenților 
eminescieni și nu numai, documente din perioada 
școlarității, respectiv cu produse ale muncii lor 
intelectuale (carnete de elev, cataloage, foi 
matricole, diplome, manuale, caiete cu notițe, 
uniforme, fotografii, numere matricole, cărți 
editate în domeniul lor de specialitate etc.). 
Expoziția a fost valorizată și de un concurs 
organizat de Consiliul Școlar al Elevilor din liceu, 
care a premiat cele mai reprezentative standuri. 
Expozițiile claselor au putut fi vizitate în perioada 
3-10 octombrie a.c. și a fost un spațiu atractiv 
pentru invitați.

De un real succes s-a bucurat expoziția 
documentară 100 de ani în imagini și documente, 
realizată în colaborare cu Muzeul Județean Satu 
Mare. A cuprins o colecție impresionantă de acte și 
documente școlare, publicații, material didactic 
din secolul al XIX-lea și al XX-lea. Refacerea unei 
săli de clase din perioada interbelică, cu mobilier, 
material didactic, recuzite școlare, manuale, caiete 
și planșe, a atras interesul celor prezenți.

Spectacolul festiv, Gala eminescienilor, 
desfășurat la Casa de Cultură G.M. Zamfirescu, a 
reunit reprezentanți ai instituțiilor administrației 
centrale și locale, ai învățământului universitar și 
preuniversitar, absolvenți eminescieni, profesori 
din diferite generații, colaboratori, reprezentanții 
instituțiilor partenere.

Una dintre cele mai deosebite acțiuni a fost 
plantarea teilor eminescienilor în amintirea celor o 
sută de ani de învățământ românesc, activitate 
derulată în ziua de 1 octombrie 2019 de către elevii 
și părinții clasei a VII-a, însoțiți de diriginte, 
profesoara Daly Marciuc, în pădurea de lângă 
localitatea Turț din județul Satu Mare unde, după 
Marea Unire, a fost realizat un spațiu eco decorativ 
din brazi cu numele poetului național, Eminescu. 
Popasul următor a fost localitatea Racșa, în care s-
a născut și a copilărit Ioniță G. Andron, elev al 
Liceului Mihail Eminescu în perioada 1927-1934. 
Obiectivele acestui proiect dedicat centenarului a 
fost plantarea teilor eminescienilor pe dealul 
Comja, în punctul numit Eminescu, cunoașterea 
unor personalități marcante ale istoriei locale 
precum Petru Bran, Vasile Lucaciu, Ioniță G. 
Andron, Gabriel Georgescu, Aurel Popp. În 
proiectul elaborat de clasa a VII-a sunt menționate 
următoarele: „În primăvara anului 1939, 20000 
de ostași ai diviziei 20 a Infanteriei din Târgu 
Mureș, sub conducerea generalului Georgescu 
Pion au plantat 10000 de brăduți pe dealul Comja, 
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situat între localitățile Racșa și Seini. Elevii clasei 
au fost interesați de evenimente de acum 100 de ani 
și au aflat că brazii au fost plantați în forma pe care 
o au literele numelui poetului. Generalul Pion, sub 
comanda căruia s-a înfăptuit acest monument, a 
lăsat în urma sa amintirea unui brav erou al 
armatei române, dar și valoarea simbolică a  
acestui monument natural. Sperăm că cei trei tei 
plantați de eminescieni la punctul  Eminescu de pe 
dealul Comja de lânga Racșa – Oaș să reziste 
vremurilor.”

S-au realizat pliante, mape aniversare cu 
logo-ul de centenar, afișe, un poster dedicat 
evenimentului. Medaliile omagiale și insignele 
realizate cu simbolurile eminesciene au fost 
dăruite oaspeților. 

Broșura documentară,  Centenarul 
Colegiului Național Mihai Eminescu Satu Mare  
1919–2019, editată de către ing. Ovidiu Mica, 
absolvent eminescian, și societatea Scrieri ale 
vechiului oraș Sătmar – SAVOm evocă, prin 
reeditarea unor fragmente din scrierile vremii, 
atmosfera și evenimente importante din istoricul 
școlii, prezintă primele dovezi de înființare și 
funcționare a liceului românesc din Satu Mare. 
Textele reprezentative au fost atent selectate din 
presa vremii, din almanahul județului Satu Mare 
din 1925, din publicația În Sătmar și Țara Oașului 
editată de societatea Tinerime Română, Ghidul 
Municipiului Satu Mare, Satu Mare. Oameni și 
Fapte (H. I. Gheorghiță, Satu Mare, 1935, 
monografia orașului Satu Mare). 

Manifestările aniversare au debutat într-o 
zi de luni, 30 septembrie 2019, la ora 9, într-un 
careu al elevilor și al profesorilor. Directorul 

adjunct, prof. Nicoleta Cherecheș, a prezentat 
istoria liceului și evenimente importante din 
evoluția școlii. La ora 12.00 s-a desfășurat un 
Consiliu Profesoral omagial, în cadrul căruia au 
fost înmânate diplome de onoare, medalii și 
insigne omagiale directorilor și profesorilor școlii, 
colegilor pensionari. 

Deschiderea oficială a manifestărilor 
centenare a avut loc joi, 3 octombrie 2019, odată cu 
dezvelirea plăcii omagiale. În holul de la parter, la 
nivelul scărilor de la intrarea în clădire,  a fost 
amplasată, față în față cu placa din 1919 cu 
inscripția „Liceul Mihail Eminescu 1919”, o placă 
similară cu textul „Colegiul Național Mihai 
Eminescu 2019”. A fost prezentată o alocuțiune de 
către directorul școlii prof. Liviu Rotaru, iar preoții 
școlii au sfințit placa. Au mai fost prezenți la 
ceremonia religioasă și protopopul greco-catolic 
Dumitru Roman, preotul ortodox RaduȘimonca, 
inspectorul de religie pr. dr. Vasile Onea, 
numeroase personalități și oficialități ale orașului, 
eminescieni. 

Manifestările au continuat cu vernisajul 
expoziției din holul de la parter, organizată în 
colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, 
„Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare 
– 100 de ani în imagini și documente”. Expoziția 
cuprinde trei părți: zona documentară, zona de 
reconstituire istorică (sala de clasă din perioada 
interbelică) și panouri cu imagini din evoluția 
școlii. Documentele expuse prezintă evoluția și 
dezvoltarea școlii în perioada 1919-2019, grupate 
în patru secțiuni tematice: Istoria Sătmăreană, 
Istoria Liceului Mihail Eminescu,  Directorii și 
dascălii eminescieni, Școala Azi. Catedra de istorie 
a liceului a colaborat eficient cu conducerea 
Muzeului Județean Satu Mare, cu managerul 
general cerc. dr. Liviu Marta  și directorul executiv 
dr. Daniela Bălu, alături de muzeografi.

La ora 12 a început, în Sala festivă Vasile 
Lucaciu, prezentarea publicațiilor dedicate 
centenarului școlii. Moderatorul manifestării a fost 
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directorul adjunct prof. Nicoleta Cherecheș. 
Lansarea numărului omagial al revistei Luceafărul 
și noi a fost făcută de către redactorul șef al 
revistei, prof. dr. Georgeta Cozma, prof. Delia 
Seicean, elevi din colectivul redacțional. 
Următorul moment, mult așteptat, a fost 
prezentarea celor două publicații dedicate 
centenarului școlii și anume Centenarul 
eminescienilor sătmăreni (1919 -2019) -  autori 
Ovidiu T. Pop, Aurel Pop, și Colegiul Național  
Mihai Eminescu Satu Mare.100 de ani în imagini 
(1919- 2019) Album aniversar – autori Ovidiu 
T.Pop, Nicoleta Cherecheș, Liviu Rotaru, Aurel 
Pop. Lucrările au fost prezentate de autorii 
publicațiilor, dr. Ovidiu T. Pop,  dr. Aurel Pop - 
editorul și directorul editurii Citadela, prof. 
Nicoleta Cherecheș, prof. Liviu Rotaru. Lansarea 
publicațiilor de centenar a fost un prilej deosebit 
pentru întâlnirea generației actuale de eminescieni 
cu absolvenți, profesori și elevi care au venit din 
cele mai îndepărtate colțuri ale lumii pentru a-și 
omagia școala care i-a format, pentru o revedere, 
fie și de câteva ore, cu foști profesori și colegi. A 
fost unul dintre momentele cele mai  emoționante, 
când o mare parte a personalităților prezentate în 
caietul eminescian au primit din parte autorilor un 
volum dedicat și au putut transmite în scurte 
alocuțiuni gânduri, amintiri care completau istoria 
acestei instituții. 

Evenimentele au continuat a doua zi, 4 
octombrie 2019, cu vizitarea școlii, a celor două 
expoziții realizate cu acest prilej, cea documentară 
de la parter, completată și cu o parte a expoziției în 
care a fost refăcut parțial interiorul unei săli de 
clasă cu mobilier, material didactic, uniforme 
școlare, manuale și caiete din perioada interbelică 
și standurile fiecărei clase realizate pe tema Școala 
de altădată. Am admirat obiecte aparținând 
foștilor eminescieni, azi fiind părinți, bunici și 
străbunici. Adevărate surprize și obiecte vechi au 
adus în fața contemporanilor universul nostalgic, 

mult mai exigent și impunător al școlii de altădată. 
După amiaza zilei a fost încununată de 

reușita Galei eminescienilor - un  spectacol festiv 
desfăşurat în sala mare a Casei de Cultura G.M. 
Zamfirescu, sub egida logo-ului manifestării 
Eminescu ne unește, la care au participat 
reprezentanți ai instituțiilor administrative, 
reprezentanți ai mediului academic, absolvenți, 
profesori ,  colaboratori ,  reprezentanți  ai 
instituțiilor partenere, numeroși elevi și părinți, dar 
mai ales, absolvenții colegiului, eminescienii, 
oameni care au dat sens și viață școlii.

În prima parte a Galei eminescienilor au 
fost transmise mesajele unor personalități, 
absolvenți ai școlii, care prin cariera lor pot fi 
considerate embleme eminesciene. Au fost 
proiectate cu acest prilej imagini cu istoricul școlii, 
fotografii despre anii de școală din arhivele unor 
absolvenți, au fost evocate personalitățile unor 
dascăli. Cei prezenți s-au bucurat de mesajele 
transmise, acestea evocând evenimente din viața 
școlii, tradiții, serbări, ceremonii, viața ca profesor 
sau elev eminescian etc. Discursurile și, mai ales, 
îndemnurile și mesajele către generația tânără au 
creat momente unice, înălțătoare, care au 
evidențiat puternic spiritul eminescian. Au fost 
transmise mesaje și alocuțiuni din partea 
invitaților, oficialități, șefi de promoție, 
personalități invitate de către fiecare catedră, 
oameni consacrați în domenii științifice, culturale, 
sportive, artistice etc.

Sărbătorirea unui secol de activitate a 
constituit pentru toți un prilej de a împărtăși 
bucuria lucrurilor de valoare și de a contura 
perspective noi, care vor deveni, prin munca în 
echipă, realități pe care le dorim. Ne-am  bucurat 
de prezența oficialităților județului și orașului 
nostru și le mulțumim pentru o colaborare 
eficientă și susținerea unor proiecte de anvergură 
ale școlii. Au luat cuvântul: Gabriel Leș - Ministrul 
Apărării Naționale, absolvent al Colegiului Mihai 
Eminescu, promoția 1994; Darius Filip - prefectul  
județului Satu Mare, absolvent al colegiului, 
promoția 1998. A fost transmis mesajul 
președintelui Consiliului Județean Satu Mare, 
Pataki Csaba - absolvent al Liceului Mihai 
Eminescu, promoția 1991. Ne-au  onorat cu 
prezența la manifestările de centenar ale școlii 
primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi 
Gábor, și inspectorul școlar general prof. Călin 
Durla, care au transmis mesaje cu aprecieri pentru 
școală.

Aprecierile și mulțumirile s-au îndreptat 
apoi spre cei care au condus destinele acestei școli, 
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directorilor școlii și directorilor adjuncți care au 
funcționat în această perioadă. În numele 
directorilor școlii, personalități deosebite ale 
învățământului sătmărean, mulți dintre ei s-au 
remarcat nu numai prin activitatea didactică și 
științifică, ci și prin cea edilitară, fiind aleși locali 
sau naționali, conducând destinele urbei de pe 
Someș sau regăsindu-i după ani de activitate în 
prospere activități de antreprenoriat sau de 
inovație didactică. Un moment important al Galei 
Eminescienilor a fost mesajul transmis celor 
prezenți de decanul de vârstă al directorilor școlii, 
prof. Nicolae Mateian, directorul colegiului în 
perioadele 1986-1990 și 1997-2001. 

La manifestările de centenar au fost 
prezenți numeroși reprezentanți ai instituțiilor 
partenere, inspectori școlari, directori, profesori. 
Din partea Alianței Colegiilor Centenare din 
România (din care face parte începând din anul 
2008 și Colegiul Național Mihai Eminescu ca 
membru  fondator )  a  prezenta t  mesa ju l 
președintele acesteia, prof. George Cazacu de la 
Colegiul Național Sf. Sava din București. Am 
salutat prezența unor oaspeți dragi la manifestările 
centenarului, reprezentanți ai unor școli partenere 
și anume de la Colegiul Național Samuil Vulcan 
din Beiuș, pe vulcaniștii prof. Teodor Rif, director 
adjunct Viorel Gavra, prof. Elena Ojică, prof. Popa 
Bota Ioan.

Momente încărcate de mari emoții au fost 
cele în care au fost transmise mesajele 
eminescienilor. Sute de mesaje au fost transmise în 
această perioadă către școală, de care ne-am 
bucurat enorm. Mulțumim eminescienilor care, 
chiar dacă nu au putut ajunge la Satu Mare, au avut 
un gând bun de recunoștință pentru dascălii și 
școala lor. Primul mesaj transmis a fost cel al 
academicianului Gabriel Ștrempel, absolvent al 
colegiului în promoția 1948. Academicianul 
Gabriel Ştrempel s-a născut la 8 septembrie 1926 
în Pomi, judeţul Satu Mare. După cum spune 
dumnealui „am făcut cultură românească de la 
Bucureşti”, dar „tot ce vine de la Sătmar este ceva 
de suflet pentru mine”. Pe lângă numeroase cărţi, a 
publicat studii şi articole în presa timpului ca 
istoric și filolog. Este director general onorific al 
Bibliotecii Academiei Române şi membru de 
onoare al Academiei Române. Mesajul său a fost 
transmis telefonic profesorului Ovidiu T. Pop: 
„Mă bucur că probabil sunt «ultimul mohican» al 
liceului și îl salut cutoată căldura cu ocazia 
acestei superbe aniversări centenare. Sigur este că 
nu voi putea participa cu trupul la manifestările 
sătmărene, dar sunt prezent cu sufletul acolo și 

urez liceulu imeu să crească, să înflorească ş isă se 
bucure de succese permanente.”

A fost evocată apoi personalitatea și 
activitatea unui alt reprezentant remarcabil al 
absolvenților eminescieni, om de știință cu 
numeroase descoperiri în domeniul chimiei, prof. 
univ. dr. Ioan Silaghi Dumitrescu, membru 
corespondent al Academiei Române, absolvent 
eminescian promoția 1969. În numele acestuia, 
fiul său, conf. univ. dr. Radu Silaghi Dumitrescu,  a 
transmis din Cluj-Napoca urările domniei sale. 
Este membru al unei importante echipe de 
cercetare românești, s-a remarcat la nivel mondial, 
continuă preocupările din domeniul chimiei ale 
tatălui său. Este președinte al Consiliului Științific 
al Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca.

Personalitate importantă a diplomației 
românești, Simona-Mirela Miculescu este 
reprezentant al secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite și director al biroului ONU la 
Belgrad din iulie 2015. A fost reprezentantul 
permanent al României la Națiunile Unite, la New 
York, cu rang de Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar. A ocupat funcția de consilier în 
politica externă a președintelui României și este 
prima femeie ambasador din istoria diplomatică a 
României. Am ascultat cu deosebit interes și 
recunoștință  mesajul excelenței sale, absolventă a 
Liceului Mihai Eminescu, promoția 1978.

A venit din Oregon, Statele Unite ale 
Americii, Alexandru Mitaru, absolvent al 
promoției 1967, ca să-și revadă școala și să se 
întâlnească cu foști colegi și profesori. Este inginer 
în domeniul calculatoarelor, laureat al premiului 
Emmy în tehnologie, primul laureat cu premiul 
întâi la olimpiadele școlare naționale, la 
disciplinele fizică și matematică. 

Mesajele eminescienilor au continuat cu 
prezența prof. univ. dr. la Universitatea de 
Medicină și  Farmacie din Târgu-Mureș, 
coordonator al Centrului Medical Urosan din 
Târgu-Mureș, domnul Virgil Oșan - absolvent al 
promoției 1960, și cu un reprezentant emerit al 
sportului românesc, campion mondial la scrimă în 
1974, 1975, eminescianul Petru Kuki - absolvent 
al promoției 1974. 

Olimpică de aur a școlii, laureată de două 
ori cu premiul întâi la Olimpiada Națională de 
Istorie, șefă a promoției 1997, conf. univ. dr. 
Amelia Bonea la Universitatea Heidelberg, 
Germania,  ne-a  transmis un mesaj video. Amelia 
este un important istoric al Asiei de Sud și al 
Imperiului Britanic, cu un interes secundar de 
cercetare despre istoria Japoniei, și este 
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preocupată de teme precum istoria presei, a mass-
mediei, a tehnologiei și a medicinii. Formată la 
Universitățile din București, Tokyo și Heidelberg, 
a lucrat timp de cinci ani ca cercetător postdoctoral 
la Universitatea din Oxford, înainte de a se  
întoarce la Heidelberg în 2018.

Vicedecan al Facultății de Matematică a 
Universității din Viena, conducător al școlii 
doctorale a universității, prof. univ. dr. Radu Boț, 
absolvent al promoției 1994, olimpic la 
matematică, fiul profesorului de matematică Ioan 
Boț de la liceul nostru, a transmis eminescienilor 
un important mesaj susținând școala românească 
de performanță.

Un eminescian care a revenit deseori acasă 
susținând școala și elevii care i-au devenit în timp 
studenți, este domnul prof. univ. dr. Ioan Vida 
Simiti, membru titular al Academiei de Științe 
Tehnice din România, a fost decanul Facultății de 
Știința și Ingineria Materialelor, autor a numeroase 
publicații de specialitate, absolvent în promoția 
1967. Mesajul dumnealui a cuprins evocări a 
dascălilor de odinioară și contribuția reală pe care 
această școală a adus-o împlinirii unor cariere 
deosebite pentru mulți dintre elevii acesteia.

Decanul Facultății de Matematică și 
Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. 

Adrian Petrușel,  absolvent al promoției 1981, a 
mulțumit într-un mod special școliim acordând o 
diplomă de onoare din partea Facultății de 
Matematică și Informatică.

Personalitate cunoscută în domeniul 
artelor, cu preocupări în domeniul multimedia, 
muzică, artă vizuale, artă cibernetică, creatorul 
unor proiecte culturale de anvergură, profesor la 
Universitatea de artă teatrală și cinematografică I. 
L. Caragiale din București, la Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca, prof. dr. Mircea Florian, 
absolvent eminescian promoția 1967, a avut un 
mesaj special, evocând importanța mediului 
educațional și rolul dascălilor săi.

Un mesaj de suflet a fost transmis din 
partea lui Călin Ur, director adjunct la Institutului 
de cercetări de la Măgurele, cercetător științific 
gradul I, director tehnic al Centrului ELI-NP, 
director al Școlii Doctorale de Ingineria și 
Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor din cadrul 
Universității Politehnice din București, absolvent 
eminescian al promoției 1984. Scrisoarea  acestuia 
ne-a emoționat, cităm: „Îmi amintesc cu drag de 
anii pe care i-am petrecut în liceu, de profesorii și 
colegii pe care i-am avut. Am ales această școală 
deoarece mi-am dorit o pregătire în domeniul 
științelor realiste, iar colegiul mi-a oferit dascălii 
cei mai buni care mi-au insuflat pasiunea pentru 
studiu și mi-au asigurat o pregătire de nivel înalt, 
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care mi-a permis să urmez cariera pe care mi-am 
dorit-o și să mă număr printre cei mai buni în tot 
ceea ce am făcut. Pe tot parcursul acestui drum, de 
la tânăr student la cercetător împlinit, nu am uitat 
nici o clipă de unde am pornit. În cercetarea 
științifică Curriculum Vitae este cartea de vizită cu 
care ne prezentăm în fața colegilor sau a celor care 
ne evaluează, iar în al meu, la capitolul educație, 
stă scris că prima cărămidă din pregătirea mea 
academică a fost pusă la Liceul de matematică-
fizică Mihai Eminescu din Satu Mare. 'Suntem 
ceea ce facem în mod repetat' spunea Aristotel. 
Este ce am învățat și eu la Liceul Mihai Eminescu, 
că excelența are nevoie de perseverență și 
dedicație, o învățătură care m-a călăuzit de-a 
lungul întregii mele activități.”

Lector universitar și cercetător științific în 
analiza politicii externe și a politicilor publice, în 
relațiile internaționale ale României și contextul 
postcomunist al Europei, dr. Loreta Sălăjan, 
absolventăa Universității Sheffield din Marea 
Britanie, masterandă a Universității Aberystwyth 
din Marea Britanie, cu stagii de dezvoltare și 
perfecționare la cele două universități, doctorat în 
relații internaționale și studii europene, absolventă 
a Colegiului Național Mihai Eminescu, ca șefă a 
promoției 2005, a transmis un mesaj încurajator 
pentru noile generații.

Au fost prezenți la manifestări numeroși 
șefi de promoție care au dovedit, în timp, că 
preocupările intense din perioada de liceu s-au 
materializat în cariere remarcabile. A prezentat, în 
acest sens, mesajul șefilor de promoție decanul de 
vârstă, medicul Pop (Iacob) Margareta, șefa de 
promoție a liceului Mihai Eminescu, promoția 
1969.

Mesajele Galei s-au încheiat cu prezența 
reprezentanților elevilor olimpici eminescieni: 
Liviu Terebeș, din clasa a XII-a B – laureat cu 
medalie de aur la Olimpiada de  Geografie  a 
Europei Centrale și de Sud-Est, iunie 2019; 

Mihnea Nastai, din clasa a XI-a D, laureat cu 
medalie de argint la Olimpiada de Științe a Uniunii 
Europene, EUSO mai 2019; Silvia Ruba, din clasa 
a XII-a F, laureată de două ori cu premiul I la 
Olimpiada națională de Limba și Literatura 
română și cu premiul III și premiu special la 
Olimpiadele Internaționale de Lectură în anii 
2017, 2018; David Coroian, din clasa a XI-a B, 
olimpic la informatică, calificat în lotul lărgit al 
României pentru Olimpiadele Internaționale de 
informatică. A participat în luna noiembrie la o 
nouă competiție internațională de informatică -  
Romanian Masters of Informatics.

În continuarea Galei eminescienilor a 
urmat poate cel mai emoționant moment al zilei. 
Cu dăruire, elevii și profesorii Colegiului Național 
Mihai Eminescu au pregătit un spectacol. Sperăm 
că aceste momente, coordonate de profesorii de 
limba și literatura română Ziman Dorina, Delia 
Seicean, Carmen Bratosin și de către  profesorul de 
muzică Anamaria Ardelean, au adus bucurie în 
suflete și amintiri dragi de odinioară.

Faptul că am reușit în acele zile să fim 
împreună înseamnă că, într-un fel sau altul, am 
reușit să înfruntăm timpul. I-am aplaudat pe elevii 
liceului într-un spectacol regal de muzică, poezie, 
dans  și, prin ei, pe toți profesorii de ieri și de azi ai 
liceului.

Foarte mulți sătmăreni eminescieni au 
participat la aceste manifestări. Mulți ne-au trimis 
mesaje de felicitare, încurajare și susținere, alții 
informații, fotografii, obiecte, pe care le-am expus 
și valorizat cu această ocazie. Obiectele donate și-
au găsit locul în muzeul colegiului.

Numai împreună, cu efortul fiecăruia, vom 
putea evoca şi rememora istoria centenară a acestei 
şcoli, cinstind-o aşa cum se cuvine. Trebuie să ne 
implicăm cu toţii, iar faptele să confirme că avem 
un ideal comun, binele şcolii. Mulțumim tuturor 
celor care ne-au susținut într-o formă sau alta în 
acest demers dificil, dar foarte onorant. Ne-am  
regăsit cu toții, în acele zile de sărbătoare, 
indiferent de timpul căruia îi aparținem și de 
statutul pe care-l avem, în spațiul care a stat la 
temelia formării fiecărui eminescian sau în care am 
dobândit experiența profesională. Am trăit această 
sărbătoare cu bucuria de a fi contemporani 
centenarului școlii. Generațiile următoare vor duce 
mai departe ceea ce ne-au lăsat predecesorii noștri 
și împreună cu rezultate ale prezentului vom trece 
pragul viitorului cu încredere și speranță.   

La Mulți Ani Liceu Centenar! Respect 
dascălilor acestei școli! Felicitări elevilor atâtor 
generații!
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Generalul	Leonard	Mociulschi	-	omul,	eroul,	
emblema	vânătorilor	de	munte	români

    uțini știu, doar dintre cei inițiați, faptul 
că generalul Leonard Mociulschi, una dintre cele 
mai importante personalități militare românești 
ale secolului trecut, a avut o legătură personală 
importantă cu ținutul Maramureșului pe timpul 
anilor grei premergători celui de-al doilea război 
mondial, iar această legătură este posibil să-i fi 
influențat comportamentul și destinul său viitor. 
În materialul de faţă vom încerca să scoatem în 
evidență personalitatea acestui mare erou al 
neamului românesc, evidențiind faptele sale de 
arme pentru România, dar și felul în care țara pe 
care a slujit-o cu credință în trei războaie l-a 
răsplătit pentru serviciile sale. Trist, foarte trist, e 
modul în care ne-am tratat eroii, și, din păcate, 
continuăm să o facem prin indiferența față de 
puținii rămași, veteranii noștri de război.

De multe ori s-a întâmplat să constatăm 
faptul că descendenții unor familii străine 
refugiate pe teritoriul nostru au devenit, în 
contact cu poporul nostru, buni români care și-au 

însușit dragostea față de pământ, de neam, de 
tradiții, au ajuns să îndrăgească tot ce este 
românesc, istoria noastră, și, uneori, să aleagă să 
fie parte din această istorie. Un exemplu din evul 
mediu ar fi Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574), 
armean de origine, dar care a fost un mare român. 
Exemplele ar putea continua, cu spițele boierilor 
străini care au dat țării importante personalități ce 
au făcut posibile revoluțiile de la 1848 și evoluția 
modernă a țării până la 1918, dar și pe mai 
departe. Asta nu scade importanța influenței 
românilor cu ascendențe naționale, majoritatea, 
dar au existat și adevărați patrioți români ce 
aveau o ascendență străină și care s-au dovedit de 
multe ori mai români ca și alți români. Şi aici 
găsim un erou emblematic pentru istoria noastră, 
un român cu ascedență poloneză, dar care s-a 
dovedit un mare patriot român. A fost un erou 
adevărat al României și a plătit pentru asta.

Din secolul XVI au fost identificate 3 
ramuri distincte ale familiei nobiliare poloneze 
Moczulski, fiecare cu propriul blazon. Istoria 
acestei familii se împleteşte cu istoria Poloniei, 
dar şi cu tragediile ei, cum ar fi împărţirea acestei 
ţări între Rusia, Austria şi Prusia, începută în 
1792. Polonezii au încercat în numeroase rânduri 
să îşi recâştige independenţa (1794, 1830, 1848, 
1863), dar eforturile lor au fost sortite eşecului, 
iar prigoana mai puternică. Aceste încercări 
nereuşite de insurecţie erau urmate inevitabil de 
represalii ale trupelor de ocupaţie, astfel că mulţi 
patrioţi polonezi erau nevoiţi să aleagă calea 
exilului. Una dintre cele mai puternice insurecţii 
poloneze a avut loc în 1830, începută cu o 
rebeliune armată a cadeţilor Şcolii Militare de 
Ofiţeri din Varşovia, dar reprimată de trupele 
ţariste în anul următor. Unul dintre participanţi a 
fost contele polonez Pawel Moczulski, originar 
din Lvov, şi el nevoit să emigreze după eşecul 
insurecţiei, la fel ca mari personalităţi poloneze 
cum ar fi Frederic Chopin şi Adam Mickiewicz. 
Pawel Moczulski se refugiază împreuna cu soţia 
Elzbieta şi fiul Jan în nordul Moldovei, la 
Dorohoi. Jan se va căsători cu Maria, fiică de 
preot ortodox, şi împreună vor avea un băiat 
născut în 1859, Gheorghe. Numele băiatului va fi 
înregistrat cu grafia din limba română, Gheorghe 

Ing.	ec.	Cristian	MAREŞ
P
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Mociulschi, tatăl viitorului general. Gheorghe 
Mociulschi va primi naţionalitatea română şi 
religia ortodoxă şi se va căsători cu învăţătoarea 
Elena. Împreună vor avea 10 copii, cel mai mare 
fiind Leonard, născut în 1889 în comuna 

1Siminicea, aproape de Suceava.
După absolvirea liceului în Iaşi, îşi 

satisface stagiul militar de doi ani în acelaşi oraş, 
în cadrul Regimentului 13 Infanterie „Ştefan cel 
Mare”, fiind lăsat la vatră cu gradul de sergent. 
Apoi dă admitere la Şcoala de Infanterie 
Bucureşti, pe care o absolvă în 1912 cu gradul de 
sublocotenent, fiind repartizat, la cerere, la 
Regimentul 8 „Dragoş” Nr. 29 Infanterie cu 
garnizoana în Botoşani, aproape de casa 
părinţilor. În perioada 1 iulie 1912 – 21 mai 1918, 
în cadrul acestui regiment a deţinut funcţiile de 
comandant de pluton, adjutant al regimentului, 
ofiţer cu tragerea, comandant de companie pe 
front (15 august 1916 – mai 1918). În 1913 ia 
parte la Campania din Bulgaria, în timpul celui 
de-al doilea război balcanic, ca adjutant al 
colonelului (viitor general) Dumitru Holban, 
regimentul trecând Dunărea pe podul de 
pontoane de la est de Giurgiu, ajungând până în 
apropierea Sofiei, dar fără să aibă parte de acțiuni 
de luptă, Bulgaria cerând pacea. „La 1 august 
1915, potrivit Înaltului Decret nr. 1330, publicat 
în Monitorul Oficial nr 32/1915, sublocotenentul 
Leonard Mociulschi a fost înaintat la gradul de 
locotenent și numit comandant al companiei a 10-

2a din același regiment.”
La izbucnirea Războiului de Reîntregire, 

15 august  1916,  locotenentul  Leonard 
Mociulschi este comandantul Companiei 10 din 
Batalionul 3 Infanterie din cadrul Regimentului 8 
„Dragoş” Nr. 29 Infanterie (comandant lt.col. 
Ioan Pascu), din Brigada 16 Infanterie (col. 
Grigore Bunescu), parte a Diviziei 8 Infanterie 
(general de divizie Ioan Pătrașcu, șef de stat 

3major lt.col. Nicolae Popescu).  Divizia 8 
Infanterie face parte din Armata de Nord condusă 
de generalul Constantin Prezan, având în 
compunere Diviziile 7, 8, 14 Infanterie, 2 
Cavalerie, Brigada 4 Mixtă și 4 Călărași, 
însumând 70 batalioane, 35 escadroane cavalerie 

4și 61 baterii de artilerie.  Era concentrată pe 
Carpații Orientali și, la 15 august 1916, trece 
frontiera în Transilvania, alături de Armatele 1 și 
2 ce atacau de la sud la nord peste crestele 
Carpaților Meridionali.

De pe Valea Trotușului, regimentul din 
care făcea parte tânărul locotenent Mociulschi 

mărșăluiește prin Onești, Oituz și debușează în 
Ardeal pe direcția Brețcu, Târgu Secuiesc, 
Casinul Nou, Casinul Mic, Cozmeni, Miercurea 
Ciuc, un traseu de peste 200 km străbătut până în 
20 august, în care au avut doar scurte lupte de 
hărțuială. Dar în zona Miercurea Ciuc, armata 
austro-ungară concentrase Divizia 61 Infanterie 
(cu Bg. 19 Inf. și Bg. 16 Inf.) pentru a bara accesul 
românilor prin această zonă muntoasă dificilă. 
De aici, luptele iau amploare, începând cu 21 
august, pentru cucerirea orașului Miercurea Ciuc, 
a trecătorilor Ditrău și Reghin, a masivelor 
Harghita, Giurgeu, Gorghiu și a orașului 
Odorheiu Secuiesc. Miercurea Ciuc este cucerit 
prin lupte violente, atacat din trei părți de trei 
divizii, 7, 8 și 14 infanterie, divizia 8 atacând de la 
sud. După 15 septembrie, Divizia 8 s-a concentrat 
pentru cucerirea munților Gurghiu și Harghita, 
primul apărat de Brigada 6 Munte din Divizia 61 
I n f an t e r i e  A u s t r o - U n g a r ă ,  p lu s  t r u p e 
suplimentare din Divizia 39 (o brigadă de husari 
landsturm și un regiment bosniac). În zona 
Reghin au fost aduse diviziile 37 infanterie și 89 
prusiană, aflată în rezervă generală la Târgu 
Mureș. 

C o m p a n i a  a  1 0 - a ,  c o n d u s ă  d e 
locotenentul Leonard Mociulschi, era în 
avangarda Regimentului 8 „Dragoş” Nr. 29 
Infanterie pentru atacul în trecătoarea Bucin 
(1287 m), dominată de înălțimile Brezonț (1496 
m) și Bucin, ce închideau comunicațiile 
Gheorgheni-Sovata,  în zona izvoarelor 
Târnavelor. Atacurile frontale au produs mari 
pierderi trupelor române prin acțiunea tunurilor și 
mitralierelor maghiare. Regimentul era oprit pe 
front de două zile, când locotenentul Leonard 
Mociulschi, credincios încă din școala militară 
principiului superiorității manevrei față de atacul 
frontal, își asumă responsabilitatea în fața 
superiorilor pentru cucerirea acestor bariere 
muntoase. Pe timp de noapte, compania sa, 
întărită cu mijloacele de foc ale batalionului, pe o 
ploaie nemiloasă, pătrunde în dispozitivul 
Brigăzii 16 maghiare pe la izvorul râului Târnava 
Mare, deplasându-se toată noaptea prin hățișuri și 
păduri greu de străbătut, ajunge înaintea zorilor în 
spatele  cotei  1496.  Pe vârf  descoperă 
observatorul de artilerie ce dormea, îl capturează, 
apoi cercetează mai jos și descoperă numeroase 
forțe inamice. Locotenentul Mociulschi 
raportează printr-un agent și așteaptă răsăritul. 
Inamicul era pe poziții, dar fără să știe ce se 
întâmplase.  La ora 8.00 începe atacul 
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regimentului, întâmpinat cu foc de trupele 
maghiare, dar în acel moment cele două 
mitraliere ale locotenentului Mociulschi deschid 
focul din spate și, compania sa, 150 de infanteriști 
se aruncă la atac de sus în jos în spatele trupelor 
inamice cu strigăte puternice de Uraa! Trupele 
maghiare sunt cuprinse de panică, un întreg 
batalion a luat-o la fugă prin pădurile 
împrejmuitoare, pe unde au fost vânați de restul 
batalionului. Praidul a fost astfel cucerit, fiind 
manevrat atât de la nord, cât și de la sud, în mare 
parte mulțumită manevrei îndrăznețe a 

5locotenentului Leonard Mociulschi.  Acesta a 
primit ulterior elogii pentru acțiunea sa, atât din 
partea comandantului de regiment, cât și din 
partea comandantului de brigadă, acesta din urmă 
propunând avansarea lui la excepțional. 

Fără să cunoaștem prea multe, doar din 
această acțiune putem intui capacitatea 
comandantului de viitor, care și în timpul studiilor 
sale în școlile militare pe care le-a parcurs a fost 
permanent adeptul manevrei împotriva rigidității 
superiorilor care vedeau în atacul puternic frontal 
cheia victoriei. Prin această acțiune îndrăzneață 
se putea întrezări un viitor mare tactician în 
persoana tânărului locotenent care a reușit să 
deschidă trecătoarea Bucin după cinci zile de 
lupte grele și mari pierderi, din cauza deciziei 
obtuze a comandanților de a ordona noi și noi 

atacuri frontale contra unei poziții ce s-a dovedit 
că putea fi întoarsă de o singură companie care a 
avut tăria și curajul să încerce o manevră 
îndrăzneață de flanc prin care să cadă în spatele 
inamicului. Iar prin faptul că această manevră a 
fost executată pe teren muntos, suntem siguri că 
în curând comandantul acestei manevre își va găsi 
locul său meritat, după câțiva ani, în rândul 
trupelor de vânători de munte, care la acea oră 
încă nu existau, fiind înființate la 3 noiembrie 
1916. Și va deveni emblema acestora. 

Înfrângerile de la Turtucaia și din sudul 
Dobrogei au făcut comandamentele române să 
oprească ofensiva în Transilvania pe poziții 
nefavorabile și fronturi lungi, o decizie 
neinspirată, lăsându-le pradă manevrelor inamice 
cu trupe noi aduse de pe alte fronturi. Românii 
sunt nevoiți să se retragă pe granița munților și 
acolo să își întărească defensiva. Arhiducele 
Carol încearcă să pătrundă prin forță pe la Oituz 
pentru a tăia România în două, dar Divizia 15 
Infanterie, ajutată de o parte din Divizia 8 
Infanterie (din care făcea parte locotenentul 
Mociulschi, promovat comandant al Batalionului 
3 din același regiment) se opun, se dă prima 
bătălie de la Oituz. Batalionul 3 dă lupte feroce pe 
muntele Cernica și Fata Moartă, cote și poziții au 
trecut de mai multe ori dintr-o mână în alta. Pe 
Plaiul Fata Moartă, Batalionul 3 a ținut piept 
viguroaselor atacuri ale trupelor bavareze și 
ungurești, apoi, în 14 noiembrie, au contraatacat 
și le-au aruncat înapoi, pecetluind victoria 
românească clară în prima bătălie de la Oituz, cea 
din 1916. Au urmat în decembrie luptele de la 
Cașin și Soveja, concomitent cu cele de la 
Râmnicu Sărat, în care trupele în retragere au 
oprit frontul. La Soveja, într-un teren greu 
accesibil, cu piscuri înalte și străbătut de văi 
adânci, luptele s-au dat între unități izolate, la care 
se ajungea greu, obiectivele fiind limitate. Teren 
muntos ,  ce  i  se  potr ivea ca o  mănușă 
locotenentului Mociulschi, al cărui batalion nu a 
putut fi clintit din loc din pozițiile ocupate: 
triunghiul între Zboina Neagră, Soveja și Piscul 
Mesteacănului. Zăpezile, viscolul și vremea 
imposibilă au stabilizat frontul, operațiunile 
militare urmând să fie reluate în 1917. Între timp, 
armata română se refăcea, fiind dotată cu material 
modern și instruită conform noilor cerințe tactice. 
Locotenentul Leonard Mociulschi e avansat 
înainte de termen la gradul de căpitan (prin Înaltul 
Decret nr. 6057/1 aprilie 1917) și decorat cu 
Ordinul Coroana României în grad de cavaler și 
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Ordinul Crucea de Război franceză, dar revine la 
funcția de comandant de companie în urma 

6reorganizării armatei.
În 1917, căpitanul Leonard Mociulschi ia 

parte la Bătălia de la Mărăști (22 iulie – 1 august), 
Divizia 8 Infanterie acționând în flancul stâng al 
ofensivei române. Rezultatul bătăliei a fost 
ruperea frontului inamic pe o lărgime de 30 km și 
adâncime de 20 km, Grupul Ruiz inamic, care a 
suportat șocul ofensivei, a fost desființat din 
cauza pierderilor suferite. În continuare, luptă în 
cadrul Bătăliei de la Oituz și ulterior, la sfârșitul 
lui 1917 și începutul lui 1918, dezarmează trupele 
rusești bolșevizate ce părăsiseră frontul și se 
dedau la jafuri și crime, expediindu-le dincolo de 
Prut, spre Rusia. Despre intensitatea luptelor, 
trăirile oamenilor, condițiile dificile prin care au 
trecut militarii noștri în Războiul de Reîntregire 
sunt numeroase memorii, dar deosebit de 
interesante sunt acelea ale locotenentului Ioan 
Missir, Regimentul 8 Vânători, din aceeași 
Divizie 8 cu Mociulschi, intitulate „Fata Moartă”, 
după numele vârfului și platoului pe care s-au dat 
cumplitele lupte în bătălia de la Oituz. Ioan Missir 
și Leonard Mociulschi au luptat practic în zone 
apropiate, chiar învecinate, acesta din urmă chiar 
apare nominal în cartea lui Missir: „L-am 
schimbat pe căpitanul Mociulski de la 29, în 

7porțiunea de sector chiar din gura defileului”.
La începutul lui 1918 își cere transferul de 

l a  r e g i m e n t  d i n  c a u z a  t r a t a m e n t u l u i 
comandantului sosit în 1917, colonelul Dumitru 
Gheorghe. Acesta, fără o zi petrecută pe front, 
intră în dese conflicte cu tânărul căpitan mult mai 
experimentat în teren și pe câmpul de luptă. 
Astfel, Mociulschi este supus la fel de fel de 
șicane și i se fac caracterizări negative. Cererea i 
se aprobă, din 21 aprilie 1918 activând ca și 
comandant al companiei 10 în Regimentul 
„Matei Basarab” Nr. 25 Infanterie Constanța, 
Brigada 18 Infanterie din Divizia 9 Infanterie, 
condusă de destoinicul general Constantin 
Scărișoreanu, care e dislocată în nordul Moldovei 
pe timpul acțiunii de curățire a teritoriului de 
bandele bolșevice. Și aici întreprinde acțiuni 
energice și curajoase, precum cea din 8 ianuarie 
1919, atacând gara Ocnița ocupată de bolșevici în 
cursul asaltului acestora de peste Nistru din 
ianuarie 1919, atac bolşevic ce îi va curma viața 
generalul Stan Poetaș. Ocnița a fost învăluită pe 
flancuri, pe ascuns, de compania Mociulschi și, 
odată căzuți în spatele bolșevicilor, surpriza a fost 
totală, aceştia au fost uciși sau capturați. A urmat 

asaltul asupra satului Moslavcea, de pe Nistru, și 
acesta ocupat de bolșevici, apoi Lincăuți, soldații 
căpitanului Mociulschi înaintează precaut, 
folosindu-se de teren, apoi atacă rapid, prin 
surprindere. Rușii au încercat să scape peste 
Nistru, dar mulți s-au înecat în apele reci ale 

8râului.
În 1920 se schimbă comandantul de la 

vechiul regiment și căpitanul Mociulschi revine 
la Regimentului 8 „Dragoş” Nr. 29 Infanterie, 
unde este avansat maior, la 1 aprilie (Înalt Decret 

9nr. 587).  Tot în 1920, la 12 iulie, se căsătorește cu 
Ecaterina Mintici din comuna Sudarca, județul 
Soroca. Dar cariera sa va lua o turnură care îl va 
face pe maiorul de atunci Leonard Mociulschi 
simbolul celei mai glorioase arme a României, 
vânătorii de munte. Această armă apare „prin 
Ordinul Marelui Cartier General nr. 294 din 3/16 
noiembrie 1916, conform căruia Școala Militară 
de Schiori din București a fost transformată în 
Corpul Vânătorilor de Munte, unitate organizată 
pe trei batalioane a trei companii, cu un efectiv 

10total de 1800 oameni”.  Ulterior, vor apărea tot 
mai multe unități de vânători de munte, ajungând 
în 1939 la 4 Brigăzi Mixte, transformate, la 1 
aprilie 1942, în Divizii de Munte. 

În timpul luptelor de la Oituz, Mociulschi 
se va intersecta de multe ori cu acești vânători de 
munte, va lupta alături de ei pe crestele munților, 
și în mod sigur, tânărul locotenent de atunci, ce se 
remarcase tocmai în acțiuni curajoase pe teren 
montan, accidentat, împădurit, unde aplicase 
procedee tactice noi și îndrăznețe, își va fi dorit să 
facă parte dintr-o unitate specializată tocmai în 
genul acesta de acțiuni. Astfel, la 3 decembrie 
1921, maiorul Mociulschi este mutat, la cerere, cu 
Ordinul nr MR 28726, în Batalionul 6 Vânători de 
Munte din Grupul 3 VM din Aiud, pe funcția de 
ajutor al comandantului pentru pregătirea 

11tactică.  Aici își va îndeplini atribuțiile la 
superlativ, primind noi și noi însărcinări și dând 
dovadă de zel și competență în îndeplinirea 
tuturor obligațiilor, de la instruirea trupei până la 
activitățile administrative. Era apropiat de 
soldați, tot timpul în mijlocul lor, la fiecare marș 
și fiecare instrucție, în fiecare aplicație era alături 
de ei și în fruntea lor. Ca administrator, în anii grei 
de după război, cu lipsuri de tot felul, reușea să 
găsească soluții care să îmbunătățească viața 
oștenilor, dar și condițiile lor de pregătire, 
începând de la amenajarea grădinilor de legume 
până la construirea de cabane, barăci, îngrijirea 
materialelor și mai ales a cailor, de care depindea 
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activitatea vânătorilor în ținuturile greu 
accesibile ale munților. Cabana vânătorilor de 
munte din defileul Aiudului este creația sa. 
Aprecierile superiorilor sunt excelente, toți 
propunându-l de nenumărate ori la avansarea 
înainte de termen, dar această avansare s-a produs 
abia în 1 aprilie 1932 când devine locotenent-

12colonel (ÎD 1104/1932) . Un mare semn de 
întrebare, de ce așa târziu, de ce, în ciuda 
aprecierilor unanime și propunerilor superiorilor 
săi, unul dintre cei mai buni maiori din armata 
română a avut nevoie de 12 ani pentru a fi 
avansat? În schimb, alții, mai puțin îndreptățiți, 
dar care beneficiau de relații, erau avansați înainte 
de termen. Nepotismul, relațiile, existau și atunci, 
nu numai acum, în societatea românească.

La 1 octombrie 1924 se mută la Batalionul 
12 VM „Spătarul Coman”din Suceava, pentru a fi 
mai aproape de casa părinților, unde activează 
până la 1 noiembrie 1929, fiind comandant de 
batalion și al centrului de instrucție Tihuța, pe 
care îl clădește practic în două luni, de la niște 
barăci insalubre până la un adevărat centru de 
pregătire militară. La 1 noiembrie 1929, cere să 
fie mutat la Dorohoi, lângă ai săi, la Regimentul 
69 Infanterie „Ioan Vodă cel Cumplit”, dar nu 
rezistă mult, dorul de vânătorii de munte îl face să 
ceară transferul înapoi la această armă, astfel că, 
de  la  1  apr i l ie  1930,  devine a jutor  a l 
comandantului Batalionului 8 Vânători de Munte 
Bistrița, dar și comandant al Centrului de 

13Instrucție de la Dorna Cândreni.
Urmează o etapă importantă a vieții lui 

Leonard Mociulschi, mutarea la Sighet, ca și 
comandant al Batalionului 9 Vânători de Munte. 
Pleacă din Bistrița cu trăsura și traversează timp 
de două zile drumul până la Sighet, admirând și 
îndrăgostindu-se de Munții Maramureșului și de 
ținutul rivalizând în frumusețe cu Bucovina sa 
natală. „În ziua de 17 octombrie 1932, echipat de 
zile mari, strălucitor de frumos și mulțumit, a 
intrat pe poarta Batalionului 9 Vânători de Munte, 
unde a fost întâmpinat de garda unității, colonelul 
George Manoliu și subunitățile adunate sub arme 
și cu drapelul de luptă la flancul drept. (...) După 
ce vechiul comandant a primit raportul de la 
locțiitorul comandantului și a trecut în revistă 
unitatea, colonelul Manoliu a dat citire Ordinului 
Ministrului Apărării Naționale, prin care 
locotenent colonelul Leonard Mociulschi a fost 
numit comandant al Batalionului 9 Vânători de 

14Munte.”  Colonelul George Manoliu, un om 
corect și un bun militar, era promovat comandant 

al Grupului 5 VM, tot cu sediul la Sighet, 
superiorul lui Mociulschi. Între cei doi va fi o 
relație de prietenie și respect reciproc, ei se vor 
întâlni din nou în Crimeea, în 1942.

La Sighet, Leonard Mociulschi va rămâne 
până în 1940, cu o întrerupere de patru luni, între 1 
octombrie 1933 și 1 februarie 1934, când este 
numit comandant al Batalionului 4 VM 
„Principele Nicolae” din Sinaia, dar aici va intra 
în conflict cu vechiul comandant, colonelul Ioan 
Grigoriu. Şi el promovat, dorea ca Mociulschi să 
preia și să acopere lipsurile din gestiune în urma 
numeroaselor afaceri oneroase făcute de acesta. 
Locotenent colonelul Leonard Mociulschi, un om 
integru și cinstit, a refuzat cu hotărâre, fapt care i-
a atras numeroase caracterizări negative și chiar 
acuzații din partea superiorului său, colonelul 
Grigoriu. O comisie condusă de generalul 
Gheorghe Rasoviceanu, comandantul brigăzii, 
cel care l-a vrut neapărat pe Mociulschi sub 
ordinele sale, cerându-i mutarea la Sinaia, i-a dat 
dreptate, colonelul Grigoriu a fost mutat 
disciplinar și i s-au imputat toate lipsurile, iar 
Mociulschi a revenit la vechea sa unitate, la 
Sighet. În particular, generalul Rasoviceanu, un 
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mare erou și comandant din primul război 
mondial, i-a cerut scuze lui Mociulschi, și a trecut 
la curățarea unității sale de speculanți și 
afaceriști, reinstaurând legalitatea și demnitatea 
în rândul ofițerilor.

La Sighet este avansat colonel la 1 aprilie 
1937, iar din noiembrie același an preia comanda 
Grupului 5 Vânători de Munte, format din 
Batalioanele 9 și 10 Vânători de Munte și 
Divizionul 5 Artilerie Munte din aceeași 
localitate. Pregătirea intensivă, marșurile, 
aplicațiile prin munți, iarna și vara, zi și noapte, a 
făcut din unitatea sa una din cele mai bune din 
țară, totul era făcut la superlativ. A amenajat 
pentru vânătorii de munte cabana Lutoasa din 
Munții Maramureșului, așa cum amenajase 
cabana de la Cheile Aiudului, ambele existente și 
astăzi. Raporturile cu populația locală erau 
deosebit de cordiale, colonelul Mociulschi 
bucurându-se de un enorm prestigiu în 
Maramureș.

Dar norii negri se adunau deasupra 
României. Ascensiunea comunismului și 
nazismului amenința să dea foc din nou Europei. 
România avea dușmani la est, la sud și nord-vest, 
iar din 1939, după împărțirea Cehoslovaciei și 
Poloniei, avea dușmani și la nord, Ungaria și 
URSS își extinseseră granițele ocupând tot 
nordul României. Corpul de Munte era dispus la 
granița de nord a României, în Maramureș și 
Bucovina, la noile granițe cu vechii inamici. În 
iunie 1940, vânătorii de munte din Bucovina, 
alături de întreaga armată dispusă pe granița cu 
URSS și populația civilă, a trăit drama ordinului 
de retragere și de cedare a Basarabiei și a nordului 
Bucovinei. La 30 august 1940, în urma Dictatului 
de la Viena, aceeași dramă pentru nordul 
Ardealului. Vânătorii de munte aflați în 
Maramureș, după ce se instalaseră în poziții a 
căror întărire începuse din martie 1939, trebuiau 
să părăsească jumătate din Transilvania fără să 
dea piept cu inamicul, fără să tragă un singur 
glonț, fiindcă așa primiseră ordin. Cu inimile 
grele, au respectat ordinul, jurând să se întoarcă. 
În mod sigur, colonelul Leonard Mociulschi, de 
la 6 august 1940 comandant secund al Brigăzii 1 
Mixte Munte, a fost printre cei mai afectați de 
decizia de noncombat, tocmai el, care își dedicase 
întreaga energie în pregătirea oamenilor pentru ca 
să fie gata când va veni momentul, iar când vine 
momentul, când inamicul cere o bucată din țară, 
conducerea țării să decidă să le-o dea pur și 
simplu, fără să apeleze la soldații a căror menire 

era tocmai aceea de a apăra țara. „Înfrigurare și 
suspine – consemnează registrul istoric al 
Batalionului 8 Vânători de Munte – toată lumea 
este tristă și plânge... la Petrova lumea plânge și 
ne întreabă cui îi lăsăm. Ofițerii și soldații sunt 
zdrobiți. Un an și jumătate de muncă pentru 
apărarea acestor fruntarii cade sub ascuțișul unui 
creion purtat de o mână neagră, criminală, de 

15diplomat străin. Nu-i vom uita niciodată.”  La 
acea vreme, colonelul Leonard Mociulschi se afla 
în sudul Bucovinei, la comandamentul Brigăzii 1 
Mixte Munte, cu care va începe războiul la 22 
iunie 1941.

Despre participarea și faptele de arme, 
deciziile și implicarea ca lider, comandant, în 
principalele operațiuni militare ale armatei 
române, în general, și a vânătorilor de munte, în 
special, ale colonelului, apoi generalului Leonard 
Mociulschi, în al doilea război mondial, s-a scris 
și încă se poate scrie foarte mult, dar spațiul de 
aici nu ne permite, așa că vor fi amintite pe scurt.

La 22 iunie 1941 începea ceea ce s-a 
numit în epocă Războiul Sfânt pentru Dezrobirea 
Basarabiei și nordului Bucovinei, armata română 
ocupând flancul sudic al Grupului de Armate 
Sud. Condus de mareșalul Gerd von Rundstedt, 
cu șef de stat major Erich von Manstein, la partea 
sudică a acestui grup, pe granița româno-
sovietică, erau intercalate armatele române, de la 
nord la sud: Armata a 4-a Română, Armata a 11-a 
Germană și Armata a 3-a Română. Corpul 
Vânătorilor de Munte făcea parte din Armata a 3-
a Română, dispusă la granița ce tăia Bucovina în 
două, gata să atace și să elibereze nordul 
Bucovinei. În prima fază a atacului german, 
având în vedere existența intrândului sovietic în 
fața Grupului de Armate Centru, forțele germano-
române au avut doar misiuni de fixare a 
sovieticilor pe graniță, pentru a-i împiedica să 
ducă rezervele în sectorul central amenințat de 
atacul principal german. Ulterior, după ce frontul 
a ajuns pe o linie continuă nord-sud, frontul 
românesc a putut trece la ofensivă. Aceasta s-a 
produs la 3 iulie 1941. Într-un iureş de nestăvilit, 
vânătorii de munte au trecut graniţa impusă în 
iunie 1940, alături de întreaga armată română. 
Colonelul Mociulschi, ataşat Grupului 2 VM din 
Brigada Mixtă 1 Munte, eliberează Storojineţ şi 
ajunge în faţa Cernăuţiului, dar acesta va fi 
eliberat de Grupul 1 din această brigadă şi de 
Divizia 7 Infanterie. Grupul 2, grăbindu-se spre 
Prut, îl trece cu mijloace improvizate, atingând la 
7 iulie 1941 Nistrul, alături de restul Brigăzii 1 şi 
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de Brigada 4 Mixtă Munte. Forţarea Nistrului 
dinspre Bucovina a început la 17 iulie 1941, 
Corpul de Munte trecând cu Bg 1 şi 4 Mixte în 
primul val, sub focurile artileriei, pe bărci şi plute 
improvizate, sub focul cazematelor sovietice de 
pe malul opus (Linia „Stalin”), realizând şi 
l ă r g i n d  c a p e t e l e  d e  p o d ,  î n  c i u d a 
bombardamentelor şi contraatacurilor sovietice, 
respingându-le inclusiv prin lupte la baionetă. 

Pe 19 iulie victoria era clară, capetele de 
pod au fost menţinute, Linia „Stalin” străpunsă de 
vânătorii de munte, sovieticii se retrag spre Bug, 
urmăriţi de trupele germano-române, inclusiv de 
Corpul de Munte. Până la Bug, vânătorii dau lupte 
dese cu ariergărzile sovietice, la 10 august ating 
Bugul, îl trec zece zile mai târziu pentru ca, la 31 
august, să ajungă la Nipru, pe care îl traversează, 
luând parte la marea bătălie de la Malaia 
Bielosjorka, cunoscută şi sub numele de Bătălia 
capului de pod de la Nipru, Bătălia de la nord de 
Marea de Azov, sau Bătălia din Stepa Nogai. 
Desfăşurată între 24 septembrie şi 4 octombrie 
1941, trei brigăzi de munte şi două de cavalerie (5 
şi 8) române, împreună cu două divizii germane, 
au ţinut piept timp de zece zile atacurilor violente 
a două armate sovietice (9 şi 18), atacuri de 
infanterie, tancuri, aviaţie, având în vedere că la 
acea vreme trupele germane forţau pătrunderea în 
Crimeea, iar la nord von Kleist căuta să străpungă 
frontul. Treptat, după câteva zile, germanii aduc 
trupe în sprijin, mai ales artilerie grea, pentru a-i 
ajuta pe români să menţină poziţiile, care dacă ar 
fi cedat ar fi pus în dificultate situaţia strategică a 
întregului front sudic. Brigada 1 Mixtă Munte s-a 
aflat în sudul dispozitivului Corpului de Munte 
format din 3 brigăzi, împotriva căruia s-au 
dezlănţuit atacurile a cinci divizii sovietice de 
infanterie, o divizie de cavalerie şi o brigadă 
mecanizată, la care ulterior li se vor adăuga 
elemente din încă trei divizii. Corpul de Munte a 
avut pierderi enorme, la unele batalioane de 50-

60% din efective, dar nu a dat înapoi, ba mai mult, 
după ce blindatele lui von Kleist străpung frontul 
la nord şi învăluie flancurile Armatelor 9 şi 18 
sovietice, românii trec la urmărire şi ajută la 

16încercuirea şi distrugerea celor două armate.
Despre rolul important al colonelului 

Leonard Mociulschi în aceste lupte, amintim 
faptul că el a condus forţarea Nistrului în sectorul 
Brigăzii 1 Mixte Munte, a coordonat luptele din 
capul de pod, extinderea şi apărarea acestuia 
împotriva contraatacurilor sovietice, iar la 19 
iulie, înaintea zorilor, când un contraatac sovietic 
cu 40 de tancuri a încercat distrugerea capului de 
pod, a organizat apărarea punând în dispozitiv 
totalitatea mijloacelor disponibile, inclusiv a 
celor suplimentare trimise de generalul Mihail 
Lascăr, printre care Bateria 52 Anticar. Mai mult, 
a organizat două companii din Batalionul 2 VM 
ca şi vânători de tancuri, soldaţi înarmaţi cu 
mănunchiuri de grenade defensive legate laolaltă, 
plus plantarea de mine anticar pe direcţia 
probabilă de atac a tancurilor inamice. A luat parte 
personal la lupta de apărare, în prima linie, 
atacând şi distrugând un tanc inamic cu trei 
legături de astfel de grenade. Atacul a fost respins, 
doar 9 tancuri din 40 reuşind să scape cu fuga. 
Câteva din caracterizările superiorilor după 
această bătălie: General Mihail Lascăr, 
comandant Bg 1 Mx Munte: „În ziua de 18 iulie 
1941, când situaţia era foarte grea, deoarece 
inamicul contraataca cu furie elementele noastre 
ce se aflau la est de Nistru, am încredinţat 
comanda întregului cap de pod acestui brav ofiţer. 
Colonelul Leonard Mociulschi a dinamizat 
apărarea şi a reuşit să menţină solid capul de pod 
cu toată reacţiunea disperată a inamicului. În 
după amiaza acestei zile colonelul Leonard 
Mociulschi a primit ordin să execute un atac cu 
trupele aflate în capul de pod. Declanşează 
fulgerător atacul şi reuşeşte până în seara zilei să 
ajungă în satul Honiconski. În cursul nopţii 18/19 
iulie şi în dimineaţa de 19 iulie, în timp ce ruşii 
contraatacau furibund flancul drept al brigăzii, 
detaşamentul colonelului Leonard Mociulschi nu 
a dat niciun pas înapoi, asigurând astfel victoria 
finală în grelele lupte pentru forţarea Nistrului”. 
Generalul Petre Dumitrescu, comandant al 
Armatei a 3-a Române: „Colonelul Leonard 
Mociulschi a fost un brav în toate operaţiunile la 
care a luat parte, s-a distins prin curaj, sânge rece 
şi pricepere deosebită. Merită a înainta la gradul 
de general de brigadă”. 

În zona capului de pod se găseau 17 
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cazemate şi cupole blindate, 12 cazemate din 
pământ, câteva zeci de tancuri şi tunuri, 
numeroase mitraliere şi unităţi de valoarea a două 
regimente şi un batalion fortificaţii sovietice, 
forţe mult mai numeroase faţă de efectivele 
vânătorilor de munte, la care se adaugă trupele 
sovietice trimise în sprijin.  La Malaia 
Bielosjorka, în momentele cele mai critice, i se 
încredinţează şi comanda Grupului 4 VM din Bg 
2 Mx Munte, pe lângă Grupul 1 din Bg 1 Mx 
Munte, pe care o comanda în această bătălie. 
Când câteva tancuri inamice au reuşit să treacă de 
defensivă în interior, a organizat unităţi de 
vânători de tancuri cu mănunchiuri de grenade, 

17care le-au vânat şi anihilat unul câte unul.  
Observăm că, deşi propus încă din iulie 1941 
pentru gradul de general de brigadă, acesta îi va fi 
acordat abia în 24 ianuarie 1942, prin ÎD nr 
505/1942, după alte lupte şi fapte de arme 

18deosebite.
După aceasta, Brigada 1 Mixtă Munte ia 

parte la cucerirea Crimeii, intrând prin istmul 
Salikov şi luând în piept Munţii Iaila, unde duce 
lupte pe teren muntos, accidentat, până reuşeşte 
să ajungă la mare. Avem mărturia importantă a 
corespondentului de război Constantin Virgil 
Gheorghiu, devenit ulterior unul dintre cei mai 
mari scriitori ai exilului românesc, autor al 
romanului „Ora 25”, ecranizat, cu Anthony 
Quinn în rolul principal. La vremea războiului a 
fost corespondent pe front, scriind trei cărţi de 
reportaje despre această experienţă. În cea de-a 

doua, „Am luptat în Crimeea” (apărută în 1942), 
ia parte la ofensiva colonelului Mociulschi în 
Crimeea şi îl aminteşte de multe ori. „Ofiţerii, de 
la cel mai mic la cel mai mare, luptă laolaltă cu 
soldaţii, înfruntând moartea, şi trecând prin 
aceleaşi greutăţi. Aşa face colonelul Mociulschi 
Leonard, aşa face căpitanul Anghel Vasile, 
maiorul Scârneci Vasile, maiorul Dumitrescu 
Florea, căpitanul Corbeanu, locotenentul 

19Scarlat.”
 U r m e a z ă  p r i m u l  a s e d i u  a l 

Sevastopolului, în noiembrie-decembrie 1941, 
având bune rezultate în cucerirea dealului Kapela 
şi înălţimilor Ciorgun, apărate cu îndârjire de 
sovieticii ce beneficiau de numeroase cazemate 
şi  efective,  care au condus numeroase 
contraatacuri, toate respinse de vânătorii de 
munte români. Din nou, colonelul Mociulschi se 
află în primele rânduri, dirijând şi coordonând 
acţiunile de luptă. Dar, la 25 decembrie 1941, 
sovieticii execută o debarcare masivă în Crimeea, 
la Kerci şi Feodosia, cu Armata 51. Se renunţă la 
atacul Sevastopolului, rămânând doar unităţi 
care să conserve terenul cucerit, iar principalele 
acţiuni de luptă în Crimeea, în prima jumătate a 
anului 1942, la care au participat şi numeroase 
forţe române, au fost destinate eliminării 
debarcărilor sovietice ce constituiseră un front 
puternic în estul peninsulei. Bg 1 Mx Munte 
rămâne pe frontul Sevastopolului, rezistând 
atacurilor sovietice ce încercau să îşi conjuge 
eforturile cu cele ale trupelor debarcate ce luptau 
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cu trupele germano-române, printre unităţile 
20româneşti numărându-se şi Bg 4 Mx Munte.  

Între timp, colonelul Leonard Mociulschi este 
avansat general de brigadă, iar din 15 martie 
brigăzile mixte munte sunt transformate în divizii 
munte. La 10 aprilie 1942, generalul Leonard 
Mociulschi este mutat ca şi comandant secund al 
Diviziei 4 Munte condusă de generalul Gheorghe 
Manoliu. Aici ia parte la luptele împotriva 
partizanilor din Munţii Iaila, din centrul Crimeii, 
un alt gen de acţiuni militare, dar la care generalul 
Mociulschi se adaptează rapid, obţinând bune 
rezultate, conducând personal acţiunile de 
căutare şi distrugere a partizanilor.

Al doilea asediu al Sevastopolului începe 
la 7 iunie 1942, cu participarea Corpului de 
Munte format din Divizia 1 Munte şi Divizia 18 
Infanterie, condus de generalul Gheorghe 
Avramescu. În adoua jumătate a lunii i se alătură 
şi Divizia 4 Munte, al cărei comandant secund 
este generalul Mociulschi. După lupte deosebit 
de grele, pe un front de 22 km, faţă de cei 21 km 
ocupaţi de 7 divizii germane, cu insuficiente 
mijloace de artilerie şi aviaţie, românii au realizat 
imposibilul, au cucerit Bastionul II, puternic 
fortificat, Divizia 4 Munte, cu Mociulschi în 
primul eşalon, cucereşte mai multe înălţimi 
strategice, culminând cu cucerirea înălţimii 
Kegel, cerută generalului Manoliu direct de 
comandantul german Erich von Manstein la 
vizita acestuia la cartierul general al Diviziei 4 
Munte. În dimineaţa de 1 iulie 1942, Divizia 4 
Munte, condusă direct de generalul Mociulschi, 
în ciuda aliaţilor ce o doreau rămasă mai în urmă, 
pătrunde prin luptă în estul Sevastopolului, 
concomitent cu germanii. Obiectivul ar fi trebuit 
atins între orele 14-16, la ora 12:30 generalul 
Hansen ordonă ca românii să-şi arboreze drapelul 
în Sevastopol, la care generalul Manoliu 
raportează că drapelul românesc a fost arborat 
încă de la ora 10:30 de generalul Leonard 
Mociulschi pe Monumentul Comemorativ al 

21războiului din 1854-1855.
În vara şi toamna lui 1942, Divizia 4 

Munte se află în dispozitiv de apărare pe coasta 
sudică a Crimeii, dar duce şi necontenite lupte cu 
partizanii, nimicind peste 4000 de partizani, 
transfugi şi dezertori, distrugând cinci mari 
centre ale acestora din munţi şi din 16 localităţi 
limitrofe, capturând o mare cantitate de 
armament şi muniţie. La 4 octombrie 1942, pe 
când generalul Mociulschi se afla în luptă cu un 
detaşament de partizani, la nord de Feodosia, cu 

Batalionul 20 VM, este chemat de urgenţă prin 
radio la punctul de comandă al diviziei de la 
Marfovka. În faţa cadrelor, i se aduce la 
cunoştinţă Ordinul Ministrului Apărării 
Naţionale, Direcţia Personal nr 17163/4.10.1942, 
Înaltul Decret nr 1574/1942 şi Ordinul de Zi nr 
80/1942, conform cărora este mutat pe funcţia de 
comandant al Diviziei 3 Munte, aflată în luptă în 
Caucaz şi condusă temporar de generalul Radu 
Korne. Generalul Gheorghe Manoliu încheie 
astfel: „Este un comandant de mare unitate de 
suflet şi de un extraordinar caracter, devotat 
României şi oamenilor ei. Drum bun, prietene, şi 

22succes!”

În faţa trupei, la predarea comenzii, 
generalul Radu Korne, mândria cavaleriei 
române, decorat cu Ordinul Mihai Viteazu în 
ambele războaie mondiale (va sfârşi ucis în bătaie 
de temnicerii comunişti în închisoarea Văcăreşti, 
în 1949), va adresa următoarele cuvinte: „Astăzi 
vine în capul diviziei domnul general Leonard 
Mociulschi. Nu cred să fie ostaş român care să nu-
l cunoască. Nu cred să fie vânător de munte care 
să nu-şi facă o mândrie din faptul că domnia sa 
face parte, încă de multă vreme, din acest corp de 
elită. Pentru cei care poate încă nu l-ar cunoaşte, 
îmi este îndeajuns să spun că acesta a condus cele 
mai grele operaţiuni ale celor mai încercate 
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divizii (Diviziile 1-4 Vânători de Munte) şi le-a 
condus cu glorie. Fericesc Divizia 3 Munte că are 
cinstea să aibă un asemenea comandant în 
fruntea ei şi plec cu mulţumirea ostaşului care şi-
a îndeplinit misiunea şi care îşi lasă opera în 

23mâini sigure, magistrale.”  Divizia 3 Munte a 
trecut prin peninsula Kerci în Caucaz, în august 
1942, şi subordonată Grupului Wetzel (Corpul 5 
Armată german), apoi sub comanda Corpului de 
Cavalerie român, acţionând în zona localităţii 
Abinskaia şi pe valea râului Abin. Moralul era 
scăzut, în urma luptelor continue şi al pierderilor 
suferite. Va fi rolul generalului Leonard 
Mociulschi să facă din această mare unitate din 
nou una de elită a armatei române, ceea ce acesta 
reuşeşte în scurt timp, în ciuda tuturor greutăţilor. 
Încă de la sosirea sa găseşte divizia angajată în 
luptă, Batalionul 5 fiind încercuit. Se strecoară 
cu şapte militari în încercuire, împreună cu 
ma io ru l  E rwin  Wagne r,  comandan tu l 
batalionului ,  pune la cale acţiunea de 
străpungere. Un atac surpriză, înaintea zorilor de 
7 octombrie 1942, din două părţi, reuşeşte să rupă 
cercul şi să salveze batalionul. Mociulschi şi 
Wagner au luptat în primele eşaloane.

După dezastrul de la Stalingrad, întreg 
frontul de est trece în defensivă, încercând să 
reziste presiunii crescânde sovietice. Acelaşi 
lucru se întâmplă şi în Caucaz, unde trupele 
germano-române încearcă să stăvilească asaltul 
furibund sovietic. Ofensiva sovietică s-a 
desfăşurat în trei etape, la capătul cărora forţele 
germano-române sunt scoase din Caucaz şi 
sovieticii reuşesc un cap de pod în Crimeea, la 
Eltingen, cap de pod eliminat de forţele 
germano-române. În toate marile bătălii din 
Caucaz (peninsula Taman, Krâmskaia, râul 
Kuban etc.) un rol de frunte l-a avut Divizia 3 
Munte, care a rezistat la datorie, strângându-şi 
rândurile rărite, opunându-se superiorităţii 
masive în oameni şi material, dar fără să dea 
înapoi. Adevărate miracole de vitejie au făcut 
aceşti eroi, cu preţul sângelui lor, pentru a ţine cât 
mai departe frontul de fruntariile ţării. Caucazul 
a fost evacuat în octombrie 1943, trupele 
germano-române retrăgându-se în Crimeea, şi ea 
devenită o capcană în urmă tăierii legăturii 
terestre prin istmul Perekop de către avansul 
sovietic. Singura cale de aprovizionare şi 
retragere rămânea cea maritimă şi aeriană. În 
ciuda insistenţelor militarilor capabili, inclusiv a 
mareşalului Antonescu, Hitler refuză să aprobe 
evacuarea Crimeii, până când e prea târziu. În 

ciuda unei rezistenţe eroice, dar fără speranţă, 
cercul sovietic se strânge tot mai mult în jurul 
Sevastopolului. Ultimul petec din peninsula 
Khersones este cucerit în cele din urmă la 5 mai 
1944. Evacuările s-au făcut cu multă dificultate, 
sub atacurile avioanelor sovietice şi urmăriţi de 
submarine, mulţi vânători de munte, militari 
români şi germani neputând fi evacuaţi, au fost 
sacrificaţi pentru acoperirea retragerii celorlalţi. 
Aici, aliatul german a fost cel puţin nedrept, dând 
prioritate evacuării germanilor în detrimentul 

24românilor.  În aceste lupte neînchipuit de grele, 
generalul este decorat de mai multe ori cu cele 
mai înalte decoraţii româneşti şi germane (la 
sfârşit lista decoraţiilor şi distincţiilor) şi este 
avansat general de divizie, după retragerea din 

25Crimeea, la 12 mai 1944 prin ÎD nr 1004/1944.
După revenirea din Crimeea, Divizia 3 

Munte s-a reunit cu partea sedentară şi şi-a 
completat efectivele în refacere, dar şi acordând 
atenţie aproape de graniţa cu nordul Ardealului 
s t a b i l i t ă  p r i n  D i c t a t u l  d e  l a  Vi e n a . 
Comandamentul operativ al diviziei, cu 
indicativul Divizia 103 Munte, având cam un 
sfert din efectivele diviziei în 1942, rămâne să 
lupte în Moldova, dar este capturat în întregime 
de ruşi la 25 august 1944, deci după 23 august, şi 
dus în prizonierat, în ciuda cererilor autorităţilor 
române, alături de peste o sută de mii de soldaţi 
români, sovieticii nerecunoscând actul de la 23 
august 1944. Prin schimbarea alianţelor, situaţia 
strategică se schimbă şi ea, precum şi priorităţile. 
Aflată în zona de acoperire în Crişana, Divizia 3 
Munte se opune în prima fază încercărilor de 
pătrundere ale trupelor germano-ungare ce 
căutau să obţină o linie defensivă sigură pe 
creasta Carpaţilor. La 13 septembrie 1944, două 
divizii ungare se aruncă asupra poziţiilor 
Diviziei 3 Munte de pe Valea Crişului Negru, cu 
o superioritate de 3, în unele locuri 4 la 1. Timp de 
patru zile vânătorii se bat cu ghearele şi cu dinţii 
p r i c i nu ind  mar i  p i e rde r i  i namicu lu i , 
contraatacând de fiecare dată când erau daţi cu un 
pas înapoi. Inamicul introduce tancuri în luptă în 
17 septembrie, abia atunci vânătorii cedează, 
după bătălii cumplite, garnizoana Beiuş, 
retrăgându-se prin luptă, dar vor stopa ofensiva 
câteva zile mai târziu când le soseşte ca sprijin un 
divizion de artilerie anticar sovietică, cu ajutorul 
căruia opresc definitiv ofensiva inamică. În 22 
septembrie, trec la contraatac, eliberând Beiuşul 
şi avansând spre Oradea. Soseşte alături de ei 
Divizia Tudor Vladimirescu şi unităţile sovietice 
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îşi iau locul în dispozitiv, alături de ele vânătorii 
vor elibera Oradea şi teritoriul românesc de la est 
de oraş, trecând frontiera Ungariei la 13 
octombrie 1944, deşi ultima palmă de pământ 
românesc va fi eliberată la 25 octombrie, prin 
cucerirea Careiului de către trupele române. 

După care, Divizia 3 Munte trece la luptă 
pe teritoriul Ungariei, unde va lupta până la 
sfârşitul anului, apoi în Cehoslovacia. Sunt 
foarte numeroase acţiunile de luptă ale acestei 
divizii conduse de generalul Leonard Mociulschi 
pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei, nu avem 
cum să le amintim aici. Operaţiunea Debreţin, 
Tisa, Munţii Bukk, urmărirea până la râul Ipel, pe 
teritoriul Ungariei, apoi în Cehoslovacia, cu 
Munţii Javorina, masivul Nitranskiehore şi 
Carpaţii Albi, Munţii Fatra şi Tatra. În toată 
această campanie, sufletul Diviziei 3 Munte, cel 
care era în permanenţă alături de soldaţii săi, pe 
care îi însufleţea şi îi conducea la victorie, a fost 
generalul Leonard Mociulschi. 

Dar lucrurile s-au schimbat în ţară, nu i se 
putea permite unui general erou atât de popular 
să termine războiul pe front, ca victorios, aşa că 
generalul Leonard Mociulschi a fost înlocuit de 
la comandă, la 8 aprilie 1945, cu generalul 

26Pompeius Demetrescu prin ÎD nr 802/1945.  
Generalul Mociulschi este făcut comandant al 
Corpului de Munte, apoi al Comandamentului 6 
Teritorial Cluj, iar după câteva funcţii similare, 
trecut în cadru disponibil, apoi în rezervă, la 9 

27august 1947.  Începuse procesul de trecere la 
regimul comunist, la noaptea totalitară, iar 
armata trebuia curăţată de toţi ofiţerii destoinici 
care au luptat cu devotament pentru România, 
era nevoie de internaţionalişti comunişti care să 
conducă noua armată populară. 

Ne putem gândi că noul regim comunist 
îl va lăsa în pace pe cel care a luptat în trei 
războaie pentru ţara sa, care a petrecut şase ani 
permanent în campanie şi lupte în ultimul război, 
care a dat totul pentru ţara sa, înscriind alături de 
soldaţii săi pagini nepieritoare în istoria militară 
a ţării şi a lumii. Nu a fost aşa, a trebuit ca 
generalul Leonard Mociulschi să treacă prin 
calvarul închisorilor comuniste, acolo unde şi-au 
lăsat oasele elita politică şi militară a României, 
generaţia Unirii din 1918, şi marii comandanţi 
care au luptat pentru fruntariile ţării. Acuzat de 
crime de război imaginare, deşi martori şi 
subordonaţi ai săi l-au apărat cu mult curaj, 
periclidându-şi soarta, doar ca să apere 
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i n t e g r i t a t e a  a c e s t u i  m a r e  r o m â n ,  d a r 
condamnarea era decisă de judecătorii comunişti.

Peste patruzeci de mari generali ai 
armatei române din al doilea război mondial, care 
în alte ţări ar fi fost ţinuţi cu onoruri pe viaţă 
pentru faptele şi realizările lor, au fost ucişi în 
temniţele comuniste, alte multe zeci au trecut prin 
calvar şi au reuşit să supravieţuiască. Generalul 
Leonard Mociulschi a reuşit să scape, după şase 
ani de suferinţe teribile, îndurând umilinţe de 
neînchipuit în închisorile de exterminare de la 
Jilava, Castelul, Târgu Ocna, dar şi la Canalul 
Dunăre – Marea Neagră. Un bătrân de peste 
şaizeci de ani, înfometat, pus la munci grele, 
batjocorit de temniceri, un bătrân care cu puţini 
ani în urmă conducea mii de oameni în luptă 
pentru neam şi ţară, care a înfruntat şi a privit 
moartea în ochi de nenumărate ori, ajunsese la 
cheremul unor brute fără şcoală, care îl 
batjocoreau aruncându-i o bucată de pâine dacă 
ordonă atacul! Dar a supravieţuit şi a trecut peste 
asta, însă la eliberarea din închisoare, ajuns acasă, 
cu pensia tăiată, averea confiscată, fără niciun 
drept, cu domiciliu forţat, atât el cât şi soţia sa 
munceau cu ziua pentru a se întreţine pe ei şi pe 
fiul lor Petre. Biată ţară, cum ai ajuns să îţi tratezi 
eroii!

Petre va ajunge inginer, iar pentru 
generalul Mociulschi situaţia se va îmbunătăţi în 
urma cursului luat de comunismul românesc, de 
distanţare faţă de sovietici. În a doua jumătate a 
anilor 60, va fi reabilitat parţial, va primi pensie şi 
dreptul de a purta uniforma. Acest fapt va fi 
benefic pentru generaţii de vânători de munte, 
generalul Leonard Mociulschi, alături de 
generalul Ion Dumitrache, fostul comandant 
legendar al Diviziei 2 Munte, şi el trecut prin 
calvarul concentraţionar comunist, vor fi invitaţi 
să vorbească ostaşilor şi ofiţerilor, să le 
împărtăşească din experienţa lor bogată pe 
câmpul de luptă, desigur, doar despre Frontul de 
Vest. De asemenea, vor fi invitaţi şi la aplicaţiile 
din munţi, cu acelaşi scop. Generalul Leonard 
Mociulschi chiar va publica o carte de memorii de 
război, bineînţeles, tot numai despre Frontul de 

28Vest.
Îndrăgostit de munte, generalul Leonard 

Mociulschi, în ultimii ani ai vieţii, va face multe 
drumeţii pe potecile montane, amintindu-şi de 
crestele pe care le-a apărat sau asediat, cu gândul 
la cei ce i-a condus în atac şi apărare, soldaţi 
români anonimi ce au stropit cu sânge şi sudoare 
fiecare metru de pământ, din Bucovina prin 
Malaia Bielosjorka, Crimeea şi Caucaz, apoi în 
vest peste Carpaţi, Tisa, Munţii Bukk, Javorina, 
Fatra Mare şi Tatra Mare, pentru România. A 
încetat din viaţă la vârsta de 90 de ani, la 15 aprilie 
1979, şi, conform dorinţei sale, a fost incinerat, 
iar  cenuşa sa  împrăşt ia tă  pe  vârfur i le 
Moldoveanu, Omul, Cristianul Mare şi Pietrosul 
Rodnei, din Maramureş. Şi din această ultimă 
dorinţă, ne dăm seama de marea dragoste a 
acestui  mare erou al  României  pentru 
Maramureş, ţinutul voivodal în care şi-a petrecut 
opt ani de viaţă. 

Drumeţule care treci prin aceşti munţi, 
descoperă-te, că aici, printre creste şi văi adânci, 
printre stânci şi păduri seculare, veghează spiritul 
unuia dintre cei mai mari eroi ai României, 
generalul Leonard Mociulschi!

Recunoaşterea meritelor:
Generalul Leonard Mociulschi a fost una 

din personalităţile militare româneşti cele mai 
decorate din istoria noastră, de trei ori decorat cu 
Ordinul Mihai Viteazu şi de trei ori cu Crucea de 
Fier germană, printre care şi cea mai importantă 
decoraţie militară germană, Crucea de Cavaler al 
Crucii de Fier, obţinută doar de 17 ofiţeri 
superiori români, în frunte cu mareşalul Ion 
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Antonescu. De menţionat faptul că patru din cei 
şaptesprezece au fost de la vânători de munte, 
ceea ce ne dă o idee despre importanţa acestei 
arme în al doilea război mondial. 

Iată lista distincţiilor şi decoraţiilor 
29primite de Leonard Mociulschi.

Medalia „Avântul Ţării”, ÎD 4121/1913
Ordinul „Coroana României”, în grad de 

cavaler, cu panglică de „Virtute Militară”, Brevet 
1416/1917

Medalia „Crucea de Război”, Franţa, 
Brevet 834/1918

Ordinul „Steaua României”, în grad de 
cavaler, cu panglică de „Virtute Militară”, Brevet 
3240/1919

„Crucea Comemorativă a Războiului 
1916-1918” cu baretele „Ardeal”, „Carpaţi”, 
„Oituz”, „Mărăşti”, „Tg. Ocna”, ÎD 16296/1922

Medalia „Victoria”, model 1921
Ordinul „Coroana României” în grad de 

ofiţer, ÎD 1687/1923
Semnul Onorific pentru 25 de ani de 

serviciu, Brevet 2292/1931
Medalia Comemorativă „Peleş”, ÎD 

2305/1933
Insignă de Crucea Roşie ,  model 

interbelic, seria 1049
Insigna pentru locul I la slalom concursul 

pe Divizia 2 Munte, 1936
Ordinul „Steaua României”, în grad de 

cavaler pentru militari la pace, model 1938
Insigna pentru locul I la schi, concurs pe 

armată, 1939
Ordinul „Coroana României”, în grad de 

comandor, cu panglică de „Virtute Militară”, 
model 1941

Ordinul „Steaua României”, în grad de 
comandor, cu panglică de „Virtute Militară”, 
model 1941, Brevet 5114/1943

Ordinul „Crucea de Fier”, clasa a II-a, 
Germania, 24 septembrie 1941

Ordinul „Mihai Viteazu”, clasa a III-a, 
Decret Regal 2886/17.10.1941

Ordinul „Crucea de Fier”, clasa I, 
Germania, 15.12.1941

Ordinul „Crucea de Aur”, Germania, 
25.10.1942

Ordinul „Crucea Libertăţii”, clasa I, 
Finlanda, 10.03.1943

Insigna „Scutul Crimeii”, Germania, 
1.07.1943

Ordinul „Crucea de Cavaler al Crucii de 
Fier”, Germania, 24.12.1943

Ordinul „Mihai Viteazu”, clasa a II-a, 
Decret Regal 382/19.02.1944

Ordinul „Mihai Viteazu”, cu spade, clasa 
a III-a, Decret Regal 907/23.03.1945

Semnul Onorific pentru 40 de ani de 
serviciu, Brevet 685/2.06.1945

Medalia comemorativă la împlinirea a 20 
de ani de la insurecţia naţională din Slovacia, 
Cehoslovacia, 29.08.1964

Ordinul „Apărarea Patriei”, clasa a III-a, 
Brevet 275/5.05.1964

Medalia „A X X V-a Aniversare a 
Eliberării Patriei” din 4.08.1969

Ordinul Drapelului conferit cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la terminarea războiului, 
Ungaria, Brevet XX/4.10.1970

Recunoaşterea meritelor celui ce a fost 
generalul Leonard Mociulschi şi recunoştinţa 
urmaşilor nu s-au putut manifesta plenar decât 
după 1989, când faptele sale de arme au putut fi 
aduse pe deplin în faţa publicului. Cu întârziere, 
dar totuşi, mai bine mai târziu decât niciodată. 
Străzi din Braşov, Suceava, Botoşani, Beiuş şi 
Sighetu Marmaţiei îi poartă numele. Busturi 
reprezentându-l pe generalul erou au apărut la 
Siminicea (locul naşterii), Oradea şi Sighet. 

Dar cea mai importantă recunoaştere a 
venit din partea armatei române, al cărei demn 
reprezentant a fost mai bine de patruzeci de ani. 
Batalionul 21 Vânători de Munte, care timp de 
aproape trei ani a servit sub ordinele marelui 
general, în cele mai cumplite încleştări din 
existenţa sa, „Vulturii mei” cum le spunea 
generalul, din anul 2007, de Ziua Vânătorilor de 
Munte, prin Ordinul Ministrului Apărării nr M 45 
din 2005, se numeşte Batalionul 21 Vânători de 

30Munte „General Leonard Mociulschi”.  Iar 
militarii ce servesc cu abnegaţie sub drapelul 
acestui batalion au dus până acum faima numelui 
marelui general din Irak în Afghanistan, de pe 
malur i le  Babi lonului  până pe  cres te le 
Hindukushului.
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Prof.	univ.	dr.	Iuliu	Adrian	Paul
(1930-2009)

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

   n anul 2019 sărbătorim 100 de ani de 
când suntem eminescieni, de aceea continuăm 
prezentarea unor personalităţi care fac cinste 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Satu 
Mare. În acest material prezentăm câteva 
informaţii preluate din volumele din bibliografie, 
despre un absolvent al Liceului Mihai Eminescu, 
actualul Colegiu Naţional Mihai Eminescu din 
Satu Mare.

Iuliu Adrian Paul este născut la 18 august 
1930 în Bocicău, comuna Tarna Mare, judeţul 
Satu Mare. Este fiul învăţătorului din Bocicău, 
Victor Paul. A urmat Liceul Mihai Eminescu din 
Satu Mare, apoi a făcut studii la Facultatea de 
Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, pe care o absolvă în anul 1957. Între anii 
1957-1979 a lucrat în domeniul cercetării 
ştiinţifice, ca muzeograf-arheolog, şef de secţie şi 
director ştiinţific la Muzeul Naţional Brukenthal 
din Sibiu. Din martie 1959 până la apariţia legii 
privind desfiinţarea cumulului, a deţinut şi o 
jumătate de normă de cercetător ştiinţific la secţia 
din Sibiu a filialei din Cluj-Napoca a Academiei. 
Din 1969 a funcţionat şi ca profesor asociat la 
Facultatea de Istorie şi Filologie din cadrul 
Institutului de Învăţământ Superior Sibiu, 
actualmente Universitatea Lucian Blaga, apoi, din 

1979 până în 1991, a fost conferenţiar şi profesor 
titular de Istoria veche a României, Preistorie şi 
Arheologie la aceeaşi universitate. 

Este ini ţ iatorul  revistei  Studii  ş i 
comunicări din arheologie şi istorie. Este doctor 
în istorie din 1978, titlu obţinut la Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cu o temă de 
preistorie. Din 1991 este profesor titular la 
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi 
conducător de doctorat. Între anii 1991-1999 a 
condus această universitate ca rector. Începând din 
1999, este director al Centrului de Cercetări 
Ştiinţifice Pre- şi Protoistorice din cadrul 
Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. A 
fost coordonator al lucrărilor de cercetare de pe 21 
de şantiere arheologice din Transilvania. În 
perioada 2004-2009 a fost şi director al Institutului 
de Arheologie Sistemică din cadrul Universităţii 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia. Astăzi, acest 
institut îi poartă numele. 

În 1991 a fost atestat ca şi conducător 
ştiinţific de doctorat pentru specialitatea 
Arheologie preistorică la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca. Din 1999 a fost 
conducător de doctorate în cadrul Universităţii 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia. Din anul 2000 a fost 
profesor consultant, precum şi coordonator al 
Masteratului de Arheologie Sistemică. 

A avut următoarele domenii de interes în 
cercetare: pre- şi protoistoria spaţiului carpato-
danubiano-pontic în context european; aplicarea 
informaticii în arheologie; neoliticul timpuriu şi 
dezvoltat în spaţiul intracarpatic; muzeologie – 
organizarea colecţiilor universitare de arheologie 
şi evidenţa informatizată. A abordat cu prioritate 
următoarele probleme: descoperirea, pentru prima 
dată, pe teritoriul Transilvaniei, a culturii de 
prund, cea mai veche cultură paleolitică din 
România, precum şi a primelor urme de locuire 
din sudul Transilvaniei, ce pot fi atribuite 
neoliticului aceramic; identificarea şi cercetarea 
sistematică a primei aşezări neolitice timpurii, de 
la Ocna Sibiului - „Triguri”, aparţinând 
orizontului Protosesklo, şi definirea culturilor 
Precriş  şi Criş, din sudul Transilvaniei; 
descoperirea a două noi faze ale culturii cu 
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ceramică pictată (Petreşti) din Transilvania, 
necunoscute până în prezent, precum şi o seamă de 
contribuţii la problemele cronologiei relative şi 
absolute a unor culturi neo-eneolitice ce s-au 
dezvoltat pe teritoriul de azi al României şi în 
zonele învecinate în acea epocă; o nouă ipoteză, 
acceptată de specialiştii din ţară şi străinătate, cu 
privire la modul de construire a locuinţelor cu 
platformă de lut ars din culturile Petreşti şi 
Cucuteni-Tripolie; clasificarea tipologică şi 
stilistică a ceramicii de tip Petreşti şi stabilirea, pe 
această bază, a fazelor şi etapelor de evoluţie a 
acestui aspect al civilizaţiilor neo-eneolitice de pe 
teritoriul Transilvaniei, precum şi a raporturilor şi 
influenţelor reciproce cu celelalte culturi 
contemporane de pe teritoriul României şi din 
zonele limitrofe (centrul şi sud-estul Europei, 
Orientul Apropiat etc.); noi descoperiri, materiale 
şi date necunoscute privind culturile epocii 
bronzului (Wietenberg) şi a perioadei de trecere 
spre epoca fierului etc.; problema apariţiei 
semnelor şi simbolurilor, ca elemente incipiente 

de scriere, în spaţiul carpato-balcano-danubian. 
A publicat volumele: Cultura Petreşti-

monografie arheologică, Editura Museion, 1992 
şi  Vorgeschichtliche Untersuchungen in 
Siebenbürgen, Editura Imago, Sibiu, 1994, lucrare 
premiată de Academia Română cu Premiul Vasile 
Pârvan. A fost membru al mai multor instituţii 
academice ca: Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România, Fundaţia Română pentru Studii 
In t e rna ţ iona le ,  Asoc ia ţ i a  Europeană  a 
Arheologilor, Societatea Academică Gh. I. 
Brătianu, Comitetul Consilierilor Institutului 
Biografic American, al European Association of 
Archaeologists,  Suedia–Cehia,  AUDEM 
(Alliance of Universities for Democracy), 
Romanian Foundation for International Studies, 
Sacramento, California, S.U.A., membru fondator 
şi preşedinte al Fundaţiei „Prieteni şi Parteneri 
România” (F.P.P.R.). În anul 2000 a fost decorat cu 
Ordinul Serviciul Credincios, în rang de 
comandor.

A decedat la 4 noiembrie 2009. 
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     in drama lui Hașdeu, Ioan Vodă cel 
Cumplit, domnitorul apare sub acest epitet, care 
izvorăște probabil din modul cum îl socoteau acei 
boieri lesne schimbători și aplecați spre trădare, 
dar el mai apare și cu alt epitet, acela de „cel 
Viteaz”, întâlnit și la alți voievozi români ca Radu 
de la Afumați sau Dan al II-lea. Și pe drept, dacă 
ne gândim că, deși a luat domnia cu ajutorul 
turcilor, cea mai frumoasă pagină din domnia sa 
este legată de lupta antiotomană, pentru 
independența țării.
 Fiind fiu natural al lui Ștefăniță, cu o 
armeancă, apare în cronica țării și sub numele de 
„Armeanul”. Constantin Giurescu îi creionează în 
puține cuvinte un portret admirabil: De o statură și 
forță impunătoare – în bătălia de la iezerul Cahul 
a tras singur un tun după el – cu darul vorbirii, a 
fost iubit de soldați, care-i admirau vitejia, curajul 
și deopotrivă de poporul de rând, care vedea în el 
un apărător. (C. C. Giurescu și D.C. Giurescu, 
Istoria Românilor). Pentru a întregi acest portret, 
redăm și aspectul selectiv al domniei, înscrisă în 
intervalul a numai doi ani (februarie 1572 – iunie 
1574) și sesizat de Ștefan S. Gorovei în cuvintele: 
„Nu i-a lipsit, în scurtul răstimp cât a luminat 
orizonturi din ce în ce mai înnegurate, nici una din 
calitățile caracteristice ale principalilor săi 
înaintași: a avut ceva din spiritul gospodăresc a 
lui Alexandru cel Bun, din înțelepciunea eroică a 
lui Ștefan cel Mare, din vitejia năvalnică a lui 
Ștefăniță; se regăsește și ceva din dramatismul 
domniei lui Petru Rareș, confruntat și el, într-un 
moment de cumpănă (1538), cu opoziția 
sfetnicilor săi”.
 Antecedentele luării domniei pot fi redate 
în liniile lor generale. Astfel, se pare că se născuse 
în 1525 și, deci, la luarea domniei era mult prea 
matur, trecut de floarea vârstei – 47 de ani, dar el 
mai încercase să ia domnia în 1551, sub Ștefan 
Rareș. Suferind un eșec, pleacă în marele principat 
al Moscovei, la curtea țarului Ivan al IV-lea cel 
Groaznic. Deși a fost primit foarte bine și se va și 
căsători, curând îl aflăm în Polonia (1561) sub 
protecția unui nobil influent la curte. Doi ani mai 

târziu ajunge la hanul tătarilor din Crimeea unde 
se împrietenește cu moștenitorul tronului, 
Mehmed Calga. Pe timpul celei de-a doua domnii 
a lui Alexandru Lăpușneanu și celei a lui Bogdan 
Lăpușneanu, el se află în exil, în insula Rhodos, 
locul de exil al atâtor domni, fii de domni sau 
boieri români. Aici, se ocupă de negoțul cu pietre 
prețioase, de pe urma căruia strânge o mare avere. 
A folosit mulți bani pentru a obține mazilirea lui 
Bogdan Lăpușneanu și numirea sa. E învestit de 
sultanul Selim al II-lea, în ianuarie 1572, și începe 
efectiv să domnească în februarie al acelui an, 
impus de o oaste turcească și un detașament din 
Țara Românească. A fost bine primit de unii din 
foștii dregători ai lui Bogdan Lăpușneanu.

 În politica internă, Ion Vodă cel Viteaz a 
dovedit pricepere deosebită în multiplele 
probleme de organizare a statului, o maturitate a 

445	de	ani	de	la	moartea	de	martir	
a	Domnului	Moldovei	Ion	Vodă	cel	Cumplit	

(Ion	Vodă	cel	Viteaz)	(1572-1574)

Ing.	Mircea	PÎRLEA
Biblioteca	Județeană	Satu	Mare

Ion Vodă cel Viteaz (1572 – 1574)
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cârmuirii, un simț de orientare în raport cu 
straturile societăți peste care era numit a conduce. 
Hotărât în luarea deciziilor, scump la vorbă și 
necruțător la faptă, numai așa putea pătrunde și 
birui. A început astfel a domni în chip chibzuit, 
socotind că primul lucru ce-l putea face era să-și 
întocmească un sfat nou (la domn nou, sfat nou), în 
care să nu găsească elemente gata să trădeze, ci 
oameni de nădejde care să meargă împreună cu el, 
la bine și la greu. Dregătorii lui Ioan Vodă erau 
oameni noi. În sfat nu intrau nici cei care îl 
primiseră bine în februarie 1572, precum 
logofătul Gavriil, postelnicul Dinga sau vornicul 
Crăciun. Tot pe linia consolidării sale în domnie, 
în acele vremuri tulburi, de situații conflictuale la 
tot pasul, atât pe plan intern cât și extern, Ion Vodă 
s-a îngrijit îndeaproape de organizarea oștirii, care 
reprezenta măsura puterii de rezistență a 
românilor în fața ofensivei străinilor. În acest 
domeniu, se orientează, ca și glorioșii săi înaintași, 
Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș și Ștefan cel 
Mare, asupra boierimii mici și mijlocii, răzeșimii 
și, în parte, târgoveților. S-a verificat în practica 
luptelor pe care le-a purtat că pe aceștia s-a putut 
baza în momentele de grea cumpănă pentru 
Moldova și că ei i-au rămas credincioși până la 
sfârșit. Erau astfel de măsuri în concordanță cu 
realitatea istorică? Firește că da! Răspunsul îl 
aflăm privind situația de după luarea domniei și 
alcătuirea sfatului domnesc cu elemente noi.
 În lunile martie – aprilie 1572, boierii 
vechi, înrăiți în comploturi, sprijină încercarea lui 
Bogdan Lăpușneanu de a-și relua domnia. Dar 
aceasta a suferit un eșec. În ziua de Paște (6 aprilie 
1572) este executat Ionașco Sbierea și alți capi ai 
complotului. Aceste execuții se repetă pe măsură 
ce opoziția continuă să uneltească. La scurt timp 
după aceea, pier și Iosif Veveriță – fost pârcălab, 
Cozma, egumenul mănăstirii Slatina, Gheorghe, 
episcop de Roman, Iar Bogdan Lăpușneanu, care 
încă mai trăia în decembrie 1572, spera să-și reia 
domnia contând pe opoziția boierilor din 
Moldova. El îl asigura pe reprezentantul imperial 
Hans Rueber că în Moldova se sprijină pe aproape 
toți boierii care sunt împotriva lui Ion Vodă cel 
Viteaz, din cauza tiraniei acestuia. În această 
noțiune de tiranie, suntem tentați să vedem, în 
primul rând, măsurile, e drept, foarte aspre, luate 
de Ion Vodă cel Viteaz: decapitarea, dar și pedepse 
mai puțin obișnuite: îngropări de viu, arderi de 
viu, poate și tragerea în țeapă. Dar au fost și altfel 
de măsuri menite să supere opoziția boierească și 
clericală: pe lângă eliminarea din sfat a adepților 
lui Bogdan Lăpușneanu, supără atenția dată 

răzeșimii și micii boierimi, prin întărirea de 
proprietăți cu acte de cancelarie ca și confiscarea 
satelor mănăstirești. Erau măsuri menite să 
întărească baza socială a domnului în vederea 
luptelor de apărare a țării. Dacă adăugăm și 
sprijinul acordat negoțului, baterea de monede de 
aramă, înțelegem, în mare măsură, și grija pentru 
asigurarea bazei materiale, a veniturilor domniei, 
în vederea aceluiași scop.
 În politica externă, Ion Vodă cel Viteaz s-a 
dovedit un clarvăzător, apreciind lucid că 
principalul pericol al vremii era Imperiul Otoman 
căruia, în acea conjunctură, i-a plătit la început 
tributul pretins. Deși, inevitabil, are unele 
conflicte cu Polonia, raporturile ulterioare sunt de 
bună vecinătate. Plătind tribut turcilor, menține 
liniștea țării și față de tătari. Relații de bună 
vecinătate a întreținut și cu țarul Moscovei, Ivan al 
IV-lea. O concluzie sintetică a orientării lui Ioan 
Vodă în politica internă și externă o stabilește 
Ștefan S. Gorovei: „Se poate spune că, la baza 
politicii sale interne, Ion Vodă a pus ideea 
grupării, în jurul tronului, a tuturor claselor și 
păturilor sociale interesate, în acel moment, în 
existența unui domn autoritar, care să stăvilească 
abuzurile nobiliare, să realizeze o domnie 
puternică și centralizată și să asigure apărarea 
hotarelor țării, împiedicând jefuirea ei de către 
Poartă, iar la baza politicii externe a pus ideea 
organizării luptei împotriva Imperiului Otoman, 
singurul care prezenta, în conjunctura politică a 
vremii, un pericol real, deosebit de grav”. 

Se poate face aici o oarecare apropiere cu 
politica lui Ștefan cel Mare, care a amânat lupta cu 
Imperiul Otoman până ce a izbutit să asigure 
consolidarea, pe plan intern și extern, a acestei 
mari încercări a Moldovei – confruntarea cu 
forțele Imperiului Otoman. Numai că Ștefan cel 
Mare a avut 17 ani la dispoziție din cei 47 câți a 
domnit în Moldova, în timp ce pentru a pregăti 
rezistența în fața ofensivului Imperiu Otoman, Ion 
Vodă a dispus doar de un an și jumătate. Firește, 
acest fapt nu micșorează cu nimic meritele 
excepționale ale lui Ștefan cel Mare, dar 
subliniază mai bine contribuția adusă de acest 
vajnic domnitor pe linia capacității lui de 
organizare și conducere a Moldovei.
 La 21 februarie 1574 a venit în Moldova 
un sol turc cerând sporirea tributului. În cazul 
refuzului, Sultanul Selim II îl amenința pe Ion 
Vodă cu înlocuirea lui. Cel vizat a deveni domn era 
Petru Șchiopul. Ion Vodă înțelege și mașinațiunile 
Porții, dar și primejdia reală ce plana asupra 
Moldovei. El convoacă de grabă Marea Adunare a 
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țării, care era compusă din conducătorii oștilor, ca 
și din reprezentanții boierimii, clerului și 
orășenilor. Domnitorul le prezintă situația și le 
cere să-i înfrunte pe turci cu armele, în chip demn, 
ca și strămoșii lor. „Așa – spune cronicarul 
Grigore Ureche – Ion Vodă umplând pre toți cu 
nădejde, cu glas mare strigară că lângă dânsul 
vor pieri” (adică ori vor învinge, ori vor pieri până 
la unul). Se pare că Adunarea țării a fost atunci la 
un glas cu Ion Vodă cel Viteaz. Așa se explică de ce 
domnitorul a dat răspuns solului turc că refuză a 
dubla tributul. Aceasta însemna implicit o 
declarație de război.
 Așteptându-se astfel la un atac apropiat 
din partea Porții, Ion Vodă pregătește țara pentru 
apărare și trimite soli la regele Poloniei și la cazaci 
în vederea unui ajutor armat din partea acestora. 
Va primi însă numai de la cazaci un detașament de 
călăreți condus de hatmanul Sviercevski. Între 
timp, sultanul Selim II, primind refuzul, hotărăște 
înlocuirea lui cu Petru Șchiopul, frate cu domnul 
muntean Alexandru Mircea. Sultanul îi pune la 
dispoziție lui Petru Șchiopul 30000 de luptători, la 
care se adăugau forțele puse la dispoziție de fratele 
său. Astfel, se va desfășura lupta de la Jiliștea, din 
14 aprilie 1574, în condiții de superioritate 
numerică pentru adversar. Totuși, Ion Vodă cel 
Viteaz a obținut o victorie însemnată, fapt care 
spulberă planurile sultanului cu privire la 
Moldova. Dar prezența Țării Românești în alianța 
otomană îl determină pe Ion Vodă ca după victorie, 
să încerce, ca și Ștefan cel Mare, odinioară, să 
aducă Moldova și Țara Românească în același 
front românesc. El reușește să instaleze pe Vintilă 
Vodă, fiul lui Pătrașcu cel Bun, pe tronul Țării 
Românești. Dar acesta nu se poate menține decât 
patru zile. Totuși, expediția este binevenită, 
întrucât partea de răsărit a Țării Românești 
(poziție strategică necesară) rămâne sub controlul 
lui Ion Vodă cel Viteaz, care angajează lupte și 
pentru cetățile Brăila, Tighina, Cetatea Albă.
 Văzând atâta dârzenie și bravură în luptă, 
sultanul Selim II se teme de pierderea Țărilor 
Române de sub autoritatea sa. De aceea, trimite 

asupra Moldovei o armată de aproximativ 60000 
de oameni. Ion Vodă se hătărăște să susțină bătălia 
în zona iezerului Cahul, la locul numit Roșcani. 
Dispunea de efective armate mult mai reduse, însă 
era hotărât să învingă. În noaptea din ajunul 
bătăliei însă, trei mari boieri cu oștile lor l-au 
trădat. Ei au trecut în tabăra dușmană cu toate 
efectivele. Trădarea cea mare s-a produs în timpul 
bătăliei și ea purta numele conducătorului 
cavaleriei moldovene, pârcălabul Eremia Galu. 
Cum turcii trecuseră Dunărea prin vadul de la 
Oblucița și înaintau nestingheriți, Ion Vodă îl 
trimisese pe omul lui de credință Eremia Galu 
(Golia) să-i întâmpine pe turci, dar acesta este 
cumpărat de turci cu 30000 de galbeni. Ieremia 
Galu trădează în două chipuri: mai întâi îl 
informează pe Ion Vodă că turcii sunt puțini și pot 
fi lesne înfrânți. Apoi, în ziua de 10 iunie 1574, 
când începe lupta propriu-zis, atunci când 
domnitorul avea nevoie mai mult de forțele de 
apărare a țării, același Eremia capitulează fără 
luptă. Aceasta a fost lovitura de grație dată lui Ion 
Vodă. Puterea de luptă a românilor a scăzut 
considerabil. O ploaie neașteptată compromite 
pulberea artileriei moldovenești. Și totuși, în 
primele trei zile, cu forțele puține de care dispunea 
(răzeșii, boiernașii, târgoveții și corpul de cazaci al 
lui Sviercevski), Ion Vodă luptă din răsputeri, 
înscriind la Roșcani ultima mare bătălie 
antiotomană din istoria Moldovei medievale. În 
ziua a patra însă, copleșit de numărul dușmanilor 
și de mila oștenilor credincioși ce rămăseseră în 
picioare, pentru a-i salva de la pieire, el se predă în 
mâna turcilor. Deși juraseră pe Coran că cel ce se 
predă de bună voie nu va fi ucis, turcii îi pregătesc 
viteazului domnitor o groaznică moarte: este legat 
de cozile unor cămile, care îi despică în două 
corpul puternic și falnic.
 Ion Vodă cel Viteaz va rămâne în istoria 
Românilor drept chipul tragic, dar și senin al 
demnității ostășești, al celui care cu prețul vieții a 
apărat libertatea pământului străbun. Un domnitor 
martir al neamului românesc!
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Cronicarul		Damaschin	Bojâncă

				(1802	–	1869)

Prof.	Ioan	CORNEANU
Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

      amaschin Bojâncă s-a născut în anul 1802, 
în localitatea Gâriliștea, lângă Anina, și a decedat 
în anul 1869 la Iași.

A urmat cursurile Școlii Latine din Oravița, 
apoi cele de teologie, drept și filosofie la Vârșeț, 
Timișoara, Seghedin, Oradea și Budapesta.

După terminarea studiilor, Damaschin 
Bojâncă a activat ca avocat la Înalta Tablă 
Regească a Ungariei, apoi, din 1833, ca profesor 
la Seminarul Academiei Mihăilene din Iași. În 
timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 
perioada 1860-1861, a fost Ministru al Justiției.

Pe lângă faptul că a scris mai multe cărți cu 
subiecte de drept, a mai tradus și a interpretat 
polemica lui Petru Maior cu Kapitar Bartolomeu.

    
Damaschin Bojâncă (1802-1869)

În anul 1828 ia atitudine viguroasă și 
polemizează cu Sava Tököli, cu privire la 
originea românilor, astfel se încadrează cu toată 
ființa sa alături de ceilalți luminători români din 
Transilvania, privind existența, permanența și 
continuitatea românilor transilvăneni în toate 
epocile istorice. A fost o vreme redactor la 
,,Biblioteca Românească” din Budapesta, în care 
a publicat o serie de studii științifice despre Mihai 
Viteazul, Dimitrie Cantemir, Radu Șerban și 
despre familia Huniazilor. Totodată, a tipărit 

prima operă de educație în Limba Română, 
cuprinzând idei progresiste. A mai avut și 
preocupări în domeniul folclorului. El se mai 
înscrie și printre organizatorii învățământului în 
limba română în Moldova.

Damaschin Bojâncă a tradus multe piese de 
t ea t ru ,  ca re  au  apăru t  în  , ,B ib l io teca 
Românească” şi au fost jucate la noul teatru din 
Oravița, la a cărui inaugurare, în anul 1817, a 
participat el însuși ca student.

Tot în ,,Biblioteca Românească”, în perioada 
1829-1830, a publicat: Istoria Românilor; 
Personalități reprezentative ale Istoriei 
Românilor; Istoria Culturii; Scurtă cuprindere și 
așezări cronologice. A avut polemici drastice cu 
Thuroczi, Engel, Benkö, Ghebardi și cu Vincze 
Karoly.

Polemica lui Damaschin Bojâncă cu 
Kapitar Bartolomeu și cu Sava Tököli

,,Deci numai cât deschise ochii, Istoria pentru 
Începutul Românilor de Petru Maior, să vadă 
strălucirea de după orizont a razelor solare, 
deodată se și sculară mulți, seci și fără măduvă 
cârtitori (precum și asupra altor cărți istorice 
nesocotesc asemenea mădulare, mai lesne fiindu-
le oarece carte gata a critica, adică a judeca ce e 
bine și ce e rău, decât singuri a scrie ceva cu 
temei); dintre care unii de față, alții de dos 
defaimă pe autorul numitei Istorii Românești; 
alții iară îndelung urgiseau Istoria aceasta, mai 
una, mai alta asupra ei mormăind.

Precum am citit mai de multe ori în novele, 
dar și în foile patriotice, cum fără de sfială se 
curma toată Nația Românească cu defăimări din 
răutatea unora ca acele inimi vomute (vărsate). 
Unul dintre aceștia a fost cârtitorul din Viena, 
Kapitar Bartolomeu, cel ce, după ce mai de multe 
ori zbârlindu-și coama și ascuțindu-și colții 
asupra Românilor (cum se vede din disputațiile 
din anul 1814 sub titula: Animadversiones in 
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Recensionem Historiae de origine Valachorum in 
Dacia, din 1815: Reflexiones in Responsum 
Domini Recensentis Viennensis, etc., mai pe 
urmă din anul 1816: Contemplatio Recensionis 
de origine Valachorum in Dacia; tipărite, care și 
astăzi pentru iubitorul de a le citi în mai multe 
locuri se găsesc) după ce mult nepăciuiră pe 
autorul zisei Istorii, mai pe urmă de puterea întru 
științe a vârtosului Petru Maior lovit, căzu ca 
arborele cel scurt la rădăcini, de puterea vântului 
mare de primăvară răsturnat; de unde nici dânsul, 
fiind cu totul învins despre adevărul ce se 
cuprinde în Istoria fratelui Petru Maior, nici altul 
oricine cuteza ceva asupra Daco-Românilor a 
scorni, cu atât mai puțin a voame (vărsa) 
defăimări de neam împungătoare vătămări, care 
tot cetitoriului cu simțire sănătoasă și cu judecată 
întreagă, nu cauzează altă, decât greața fioroasă.

Însă după ce a repausat Petru Maior, autorul 
Istoriei despre Începutul Românilor în Dacia, 
răuvoitorul din Halle, Sava Tököli (din 
răspunderea dezgustătoare a răuvoitorului din 
Hale, era sârbul ungurizat Sava Tököli, născut la 
Arad, în anul 1823 sub titlul: Erweis dass die 
Walachen nicht römischer Abkunfi sind), adică 
arătare, cum că Românii nu sunt viță de Romani, 
de K. Konsiliar. La care se mai adaugă arătarea cu 
scripturi vrednici de credință întărită: cum că 
Românii sunt adevărați strănepoți ai Romanilor 
întâi latinește țesută, iar acum în limba Daco-
Românească preîntoarsă, tot de același autor la 
Înalta Tablă Regească a Ungariei, Buda, 1828, p. 
12-15. Acel răuvoitor din Hale era sârbul 
ungurizat Sava Tököli, născut la Arad, trăitor 
între 1761-1842, mai puternic decât Iorgovan 
(Hercules) i se părea, că nu cuteză când viețui 
dânsul nici cât e negru sub unghie asupra 
Românilor, se ridică în anul 1823 la Hale, un 
bărbat fără nume, adunând o cărticică în limba 
nemțească, cu care în tot modul sucindu-se, se 
scremea deși fără temei a arăta: cum că Daco-
Romanii nu sunt străbunii Românilor, ci ai 
Slavilor.

Fiind acest bărbat unul dintre cei mai mari 
adversari ai Neamului Românesc, precum prin 
multe fapte multor cunoscute, s-au arătat, nu se 
rușina în prima față a cărții sale, cu cuvinte 
vătămătoare și fără rușine a urgisi și a micșora 
Nația Românească, cea din sângele strălucitului 
Romulus și Remus. Încă, ca să se vadă a avea ceva 
putere de adevăr scornirile lui fabule (prin care 

răcni veninul cel ce de demult fierbea în rânza lui, 
văzând ridicarea Românilor în cultură) se 
prefăcu, cum că prin cartea sa nu zice alta, decât 
adevărul despre începutul Românilor în Dacia; 
măcar că așa-i de departe adevărul de scopul lui, 
ca și cerul de pământ. Așa scornind dânsul, că 
toată lumea se va mira de știința și cunoștințele lui 
cele istoricești, ceea ce a făcut ca înțelepții de a-l 
râde și de a-l bârfi.

Mult pregătindu-mă, oare răspunde-voi la 
cartea aceasta din Hale, ca la un lucru de nimic, 
fără de rând scris și fără nici o sistemă alcătuit, au 
nu încheiesem: la una carte ca aceasta, care nici 
întru băgare de seamă nu se ia aceasta și nici un 
lucru vrednic de adevăr nu cuprinde în sine, a nu 
fi de lipsă oarece a răspunde; însă după ce văzui 
că la atâta fățărnicie, nerușinare și fără simțire a 
venit pornirile unor oameni, Românilor de rău 
voitori; și întru atâta s-a înrădăcinat semeția și 
trufia în inimile inamicilor Neamului Românesc, 
cât călcând toate legile cunoștinței sufletești, iară 
datorința firească, care fără deosebire a cinsti și a 
iubi pe aproapele său, frângând, nu numai că nu 
se rușinează, văzând că Românii atâta omenie 
simțesc și nutresc în piepturile sale, cât aceasta de 
ură și minciuni, nimic nu răspund, zic nu numai 
că nu se rușinează de nobila tăcere a Românilor, ci 
părându-li-se cum că Românii nu sunt în stare de 
a răspunde, cu cât literații Românilor mai adânc 
tac, cu atâta urâturi la Neamul Românesc, mai 
tare defăimându-l din toate puterile se silesc a 
micșora Ginta Română, și a vărsa mânia și scârba 
inimilor sale spre dânsa, ca și când ar fi niște 
bârfitori neînvinși; după ce zic, văzui unele ca 
acestea, cugetai a fi îndatorat, ca un mădulariu al 
dulcei Nații Românești, a apăra Neamul meu, cel 
ce nimănui nici o nedreptate nu face, nimănui nici 
o împiedicare în înălțarea culturii nu pune, 
precum nici într-altele, ce se ating de fericirea 
cuiva; ca pe un Neam zic, cel ce de cârtitoriul din 
Hale fără dreptate hulește, cu cunoștința 
sufletească de unele defăimări și urgisiri 
scârboase ca acestea, a-l apăra îndatorat ar fi mai 
socotit.

Începutul disertației lui Sava Tököli din Hale 
asupra Românilor scrisă, este acesta: Varvraitet 
hat sich eine Sprache von europäischem Orient, 
nicht durch Macht, nicht durch Industrie, viel 
waniger durch die Kultur oder Gelehrsamkeit, 
sondern viel mehr bey Knachtschaft, Trägheit, 
Uniwissenheit, durch eine gewise Schlauheit der 
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Menschen, welche die Sprache reden, adică: Se 
hăți o limbă din Europa de către Răsărit, nu prin 
vreo putere, nici prin industrie, cu atât mai puțin 
prin cultură sau învățătură, ci mai mult prin 
servitutea, lenea, neștiința și vicleșugurile 
oamenilor celor ce vorbesc limba aceasta. În 
Ungaria și Transilvania se zice aceasta 
rumunească, iară oamenii aceia ce o vorbesc, se 
numesc Rumuni”.

Damaschin Bojâncă despre originea lui 
Iancu de Hunedoara 

,,Lățind cu pânzele corabiei mele printre 
vânturi și linele valuri a mărirei Corveniene sau 
Huniadiene spre arătarea ursitei, adică a nașterii 
și a minunatelor fapte ale lui Ioan Corvin de 
Huniade, fostul cândva Guvernator al Ungariei și 
părintele strălucitului Crai al Ungariei, Matei 
Corvin. Eu mi-am propus să descopăr iubitorilor 
de cunoștințe fiilor românești, aceea ce este mult 
cunoscut tuturor neamurilor luminate și ce în 
toate limbile cu desfătare se citește din 
credincioase istorii a țărilor, și se mărește de drept 
judecătoarea inimilor tuturor literaților sau 
învățaților europeni; adică întâiu: cum că vestitul 
de toată lumea erou Ioan Corvin de Hunedoara e 
născut din Neamul Românesc; a doua: cum că 
eroicele lui fapte, de măiestrie militară în purtarea 
armelor, istețimea lui la orice întâmplare și 
bărbăția însoțită cu adevărată înțelepciune în 
bătălii, atâta sunt de minunate, cât până aici de 
neamul omenesc nu au fost auzite.

Spre a arăta cu temei și cu deplină adeverire 
vreo faptă, care noi singuri n-am văzut-o, nici n-
am auzit-o din gurile bărbaților, care au viețuit 
tocmai în timpul întâmplatei fapte, sau doară și de 
față au fost, și care de comun se socotesc de 
mărturii adevărate, trebuie să cercetăm istoriile 
sau înscrisurile cele despre acea faptă sunătoare; 
care cu cât mai mult se apropie de timpul în care s-
au întâmplat acea faptă, cu atât mai mare li se 
măsoară, iară de sunt tocmai din acel timp de 
bărbați întregi în credință însemnată, atunci nu e 
de lipsă mai mult a se disputa sau a se îndoi despre 
căutatul adevăr.

Deci și noi spre proptirea descrierii vieții lui 
Ioan Corvin cercetăm pe cei mai vrednici de 
credință istorici contemporani, adică de un timp, 
cu a căror mărturisiri întreaga Istorie a patriei 
Ungaria este astfel: 

Ioan Corvin este răsărit din genă și din 
sânge românesc.

Istoricii sau scriitorii, care au scris despre 
familia Corvineștilor, unii sunt domestici (din 
casă sau din patrie), alții străini; lăsând dară pe 
aceștia din urmă zicem:

Nici un istoric dintre cei întregi și vrednici de 
credință, care au scris Istoria patriei cu adevăr și 
fără patimă, nu se află să ascundă sau să 
tăgăduiască urzirea nașterii lui Ioan Corvin din 
sânge românesc, ci toți cu o gură mărturisesc 
adevărul despre românimea lui; așa dară aici nu 
se vede a fi de lipsă a pune înainte niște mărturii 
despre acesta, încât se atinge de diferiți 
cumpărători literați unguri, ci ar fi de ajuns a zice: 
Ioan Corvin de Hunedoara a fost Român născut și 
patriot adevărat cu sufletul și trupul. Însă parte ca 
să te încredințezi și tu, iubite fiu de român, de nu 
ai avut până acum întreaga cunoștință despre 
adevărata biografie a lui Ioan Corvin, adică unde 
s-a născut și cum a ajuns el la înalta dregătorie de 
Guvernator al  Ungariei;  parte ca să te 
încredințezi, cum că generoasa nație ungurească 
totdeauna a iubit pe Români, ca pe credincioșii săi 
compatrioți și neuitându-se la naționalitate, au 
prețuit de pururea vredniciile bărbaților, fie ori de 
ce neam.

Și de vom încerca starea patriei noastre cu de-
a amănuntul, vom vedea, că de la început, adică 
de când a venit neamul unguresc în Panonia, 
totdeauna au fost în bună armonie și într-o 
înțelegere cu neamul românesc; vedem că cu 
unite puteri s-au bătut asupra barbarilor și cu 
virtute eroică și cu credință nefățarnică au apărat 
creștinătatea de tulburența păgânilor; așa citim 
din Istorii, cum că Mihai principele Țării 
Românești în alianță cu Ungurii, au oprit focul 
Tătarilor și al Turcilor de către Țara Românească 
și Țara Ungurească, au omorât sute de mii de 
Turci și au păstrat din toate părțile bunul de 
comun al patriei; asemenea principii Moldovei 
mai totdeauna au fost în alianță cu Ungurii; așa 
vom citi mai jos a fi dat Dracula Craiului Ungariei 
Ladislau Postumul 4000 de ostași călăreți sub 
comanda a însuși fiului său asupra Turcilor spre 
bătaia de la Varna.

Așa vedem și în timpurile de astăzi câtă iubire 
are eroica nație ungurească către compatrioții 
români, pentru că oriunde s-au lucrat despre 
folosul și bunul nației românești, totdeauna s-au 
aflat în dreptul său nobililor patrioți unguri, cât cu 
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drept se poate zice, cum că tocmai așa au îngrijit ei 
lucrurile Românilor, ca și cum înseși pe ale sale. 
Cum că cu unite puteri și nevătămată credință 
totdeauna au lucrat Ungurii cu Românii, se 
vădește și prin mulțimea vechilor nobili români 
din Țara Ungurească, deoarece nobilitatea numai 
pentru merite sau vrednicii s-au dat.

Acest sfânt principiu a domnit și pe timpul lui 
Ioan Corvin, când în iubire nefățarnică și 
încredere frățească viețuind, aceste două neamuri 
s-au răsplătit oricare după cuviință. Spre mai 
apropiată adeverire se pun înainte istorici vrednici 
de toată credința, care neîndoite mărturii dau 
despre geniul românesc al lui Ioan Corvin.

Dintre care cel dintâi este Ioan Turoți, care a 
viețuit pe timpul Craiului Matei Corvin, feciorul 
lui Ioan Corvin de Hunedoara, și a scris Cronica 
Ungurilor, în cartea a IV-a, capitolul 30 zice: ,,Era 
atunci în Crăime militar înalt la suflet, născut din 
sânul nobilei ginte transalpine (de peste munți), 
Ioan de Hunedoara, om bătătarnic și născut spre 
învârtirea armelor și spre îndreptarea lucrurilor 
ostășești; și precum e apa peștilor, cerbilor a vedea 
umbroasele păduri, așa lui îi era viața purtarea 
armelor și ducerea taberelor. Pe acest om, precum 
se zice, spre apărarea viitoare a Crăimei, precum 
au adeverit faptele lui, l-au ales pronia de sus, și l-
au adus din părți străine (înțelege din Țara 
Românească) în ținutul Ungariei.”

Aici se naște întrebarea, cine a fost tatăl lui 
Ioan Corvin și cum a venit la Crăimea Ungariei ? 

Tatăl lui Ioan Corvin a fost Voicu But 
Corvinul, nobil din Țara Românească, ostaș vestit 
între ai săi, care pentru înclinarea și amiciția ce o 
arăta către Unguri, au început principele Țării 
Românești Mircea, care l-a gonit și mai pe urmă 
întru atât se mâna lucrul, cât i se luară și moșiile, 
de unde apoi a trecut Voicu But la Împăratul 
Sigismund (Engel în Istoria Țării Românești), 
care fu primit de Sigismund și se stabili în 
Transilvania, precum mărturisește Turoți, 
Cronica partea a IV-a, cap.30: ,,Se zice că 
îmboldit fiind Sigismund de virtutea părintelui 
acestui militar, l-au adus din părțile transalpine 
(de peste munți), în domnirea sa și l-a făcut 
locuitor al Crăimei sale.”

La anul 1395, ridicând Sigismund de 
Luxemburg asupra lui Mircea Vodă și supunându-
l armelor sale, iară întoarse moșiile boierului 
Voicu îndărăt, ci și în Transilvania căpătase de la 
regele Ungariei o moșie, satul Corvin (Hallos), în 

marg in i le  Trans i lvan ie i  de  că t re  Țara 
Românească, unde a și rămas Voicu nemaivrând 
să se reîntoarcă în țara sa.

În acel sat s-a născut Ioan Corvin de 
Hunedoara din tată român, iară mama sa se zice ar 
fi fost Elisabeta Marcinaia, din familia lui 
Paleolog, cel mai de pe urmă împărat grecesc.

Cum că Ioan Corvin a fost român afară de 
toată îndoiala, chiar adeverește Antoniu Bonfiniu 
în Decadelele Ungariei, că zice în Decada III, cap. 
IV: ,,Că acesta Ioan din tată român, iar din mamă 
greacă născut, prin virtute, peste socotirea tuturor 
și-au luminat geniul său; s-a mărturisit nicidecum 
a fi el născut din părinți întunecați. Că tatăl lui 
între Românii care locuiesc acum locurile Geților 
și ale Dacilor, se zice mai mult a fi putut la aceea 
gintă; adică care nu numai cu sfatul și cu lunga a 
lucrurilor experiență, ci și cu averile și putere 
multă autoritatea și-a câștigat, îndeletnicit prin 
bătălie bărbătească, n-a agonisit atâtea avuții, cât 
nume și-a câștigat din studiile militare. Se 
întărește și aceea, cum că Sigismund după vestea 
numelui părintelui, a adus pe Ioan Corvin din 
părțile muntenești în Transilvania, și pentru bună 
purtare a treburilor lui, l-a dăruit cu pământurile 
Huniadicești, care sunt în marginea Transilvaniei 
de către Țara Românească.

A fost bărbat, în care se putea cunoaște marea 
familie a Corvinilor, precum și înalt suflet, 
înțelepciune și virtute română. La față era foarte 
deschis și vrednic de referință, în întărirea militară 
neînvins, a cărui fire blândă și bună, nu alta decât 
icoana vredniciei române arăta.”

Din această mărturise se vede, cum că și 
părintele lui Ioan Corvinul, adică Voicu But, a fost 
bărbat mare și strălucit în patria sa, dară nici mai 
puțin prețuit a fost și în Transilvania. (Descrierea 
nașterii și a eroicelor fapte a mult vestitului și de 
Europa minunatul erou Ioan Corvinus de 
Hunedoara, tradusă de Damaschin Bojâncă, 
publicată în Calendarul Românesc pe anul 1830, 
Buda, p. 44-45)

Damaschin Bojâncă despre Mihai Viteazul

,,Istoricul Christian Engel așa grăiește despre 
Mihai în Istoria Țării Românești, p. 268... să 
resfirăm și să presărăm flori pe mormântul acestui 
Principe Românesc, care are un interes istoric 
minunat în lume, minunat cuprinde în sine... de n-
ar fi avut Mihai de lucru cu Basta, cu Batori și cu 
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Moghilă, ar fi făcut minuni în lume și s-ar fi 
asemănat cu Temistocles și cu Ioan de 
Hunedoara.

Istoria lui cu mare plăcere am lucrat-o, pentru 
că aceasta mi-a ușurat inima cea scârbită despre 
alte Istorii barbare și nenorocoase ale Țării 
Românești și ale Moldovei.

Mihai a fost un Român curat și a dat dovadă 
cum că pronia cerească arată în toate neamurile și 
limbile măiestria puterii sale.

De ar fi ținut stăpânirea lui mai mult, s-ar fi 
făcut țările de pe marginea Dunării minunate de 
toată lumea și neînfrânte de putere omenească... 
Datorința Istoriei fie de-a pururea a păstra 
aducerea aminte despre acest bărbat și a vesti 
lauda lui... a aștepta adevărata părere, cum că 
frumoasele acele țări vor înflori și se va mângâia 
omenirea cu dânsele.

Încă zice Breviarum X cronologicum: ,,Nu va 
fi neplăcut publicului a înțelege, cum că e vrednic 
acest ,,Ahiles Românesc” a avea Homerul său, 
care e vrednic de a fi Cartea Neamului, Cartea 
Vitejiei de a fi de lume cunoscut și a căruia versuri 
de înșiși Grecii de astăzi cu mai mare bucurie, 

decât a lui Homer, s-ar ceti.”
Damaschin Bojâncă încheie astfel: ,,Această 

Istorie, precum spre marea laudă a Nației 
Române, am însemnat aici, așa de deschis 
exemplul să fie măriților boieri din Țara 
Românească și Moldova. Să citească tot insul 
aceste rânduri cu mângâiere, văzând că au fost 
strămoșii lui. Însă să se caute și ceea ce a fost 
cauza, care a înecat aceste țări frumoase în 
moliciune, în întuneric și neactivitate. Alunge 
dară cei putincioși răutatea din sânul patriei sale 
și citind Istoriile Strămoșilor săi, fără adormire să 
privegheze de a pleca iară pe calea virtuții, 
dreptății și a vitejiei strămoșești. Vedeți cum 
vestesc istoriile eroice, iată cum citim noi cu dulci 
lacrimi vitezele fapte ale strămoșilor! Care istorie 
luminează de-a pururea în inimile noastre. (Din 
studiul intitulat: Vestitele fapte și pieirea lui 
Mihai Viteazul, Principele Țării Românești, 
publicat în Biblioteca Românească, partea III-
IV, Buda, 1834)

 Din Cartea în Manuscris: 
Cronicari Români din Ardeal

Bustul lui Damaschin Bojâncă din Otravița
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Trebuie să mori

Ca vecinic să trăiești,

Treptele le cobori

Spre cer te definești.

Ce pot să-ți spun la despărțire?

Când timpul nu mai poate aștepta...

Ne revedem la devenire

Când cor de îngeri va cânta.

De tânăr te-am iubit

Sfidând sub tei amurgul,

Dar timpul tată a grăit

Lăsând din mine gândul.

Pe front m-am înălțat demult

Domnind pe timp și spațiu,

Alături de îngeri nu m-am temut

Căzând în alt solstițiu.

Gloanțe se auzeau pe boltă

Ne invitau la moarte,

Pentru patria noastră celestă

Pășim spre altă soarte.

Spre bal la braț plecau

Cupluri tinere-bătrâne,

Cei ce au murit și dau

Speranță la noi destine.

La ceas amar și ofilit

Ne regăsim, doar puri

Voi, oameni ce ați murit

Noi, suflete ce vom muri.

Tu erai! Te văd

În mulțimea de morți,

Bătrână mă chemi să cad

De tânăr, spre a fi soți.

Între vii tânără ești

Eu de departe te privesc,

Spre mine drum îți croești

Bătrân eu te primesc.

Nu cred în timp

La ora înghețată,

Într-un alt anotimp

Mă scufund pe dată.

Negrele	mirese

Cristian	BODNĂRESCU

Ești prima mea iubire,

Dar pentru țara mea

Te aștept la regăsire

Să fim o nouă stea.

Văduvelor	soldaților	căzuți	pe	front
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