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     untem o generație care are ocazia de a 
aniversa sau comemora 100 de ani scurși de la 
marile evenimente istorice care au marcat evoluția 
statelor și națiunilor lumii până la starea în care le 
cunoaștem noi astăzi. Așadar, trăim în „Epoca 
Centenarelor”, așa cum spuneam, de unii 
aniversate, de alții comemorate, în funcție de 
partea baricadei de care s-au aflat în urmă cu un 
secol, dar și de modul în care se raportează unii la 
realitățile politico-militare și strategice din zilele 
noastre. 

Desigur, pentru istoria planetară, trei sunt 
centenarele importante marcate în acești ani, 
respectiv începutul primului război mondial 
(1914), încheierea acestuia (1918) și întocmirea și 
semnarea tratatelor de pace care i-au urmat (1919-
1920). Putem spune că, pentru români, războiul a 
avut două începuturi, dat fiind faptul că ardelenii și 
bucovinenii, ca cetățeni ai Imperiului Austro-ungar 
și cei basarabeni ca făcând parte din Imperiul 
Țarist, au fost trimiși pe front încă din primele zile 
de după izbucnirea conflictului, iar cei din Vechiul 
Regat au intrat în luptă doar în august 1916, după 
ieșirea României din starea de neutralitate.

Pentru români, toate cele trei centenare 
menționate sunt importante, însă lor li se adaugă 
unul specific și de o importanță cardinală pentru 
evoluția viitoare a poporului român și a existenței 
sale statale în Europa și în lume. Desigur, sunt 
convins că cititorul a intuit că este vorba despre 
Marea Unire de la Întâi Decembrie 1918, dar să nu 
uităm că acest act a venit firesc să întregească, să 
pună coroana peste celelalte două conectări la 
trupul țării din același an, ale Basarabiei în martie și 
ale Bucovinei în noiembrie. Scriind de „coroană”, 
mi-am adus aminte de un alt centenar ce așteaptă a 
fi sărbătorit cum se cuvine, respectiv Încoronarea 
Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani 
ai României Mari, Întregite, la 15 octombrie 1922, 
în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Tot pentru români, dar în special pentru 
sătmăreni, un centenar important a fost cel din 
aprilie anul trecut, când s-au aniversat 100 de ani de 
la trei evenimente de excepție din istoria acestor 
ținuturi: prima intrare a Armatei Române în Satu 
Mare, eliberarea orașului și a județului de trupele 
bolșevice maghiaro-secuiești ale lui Bela Kun și 
instaurarea administrației românești. Chiar dacă 
acest eveniment, pe care noi l-am numit 

„Centenarul Sătmărean” (sub a cărui siglă au 
apărut numerele din 2019 ale revistei), a fost 
marcat la un nivel destul de înalt la Satu Mare, în 
chiar ziua de 19 aprilie 2019, precum și în 16 aprilie 
la Hodod (acolo de unde a început lupta de 
dezrobire a părților Sătmărene), demersurile 
noastre nu au găsit un ecou de profunzime în 
administrația municipiului și județului nostru. 
Despre ce este vorba? Așa după cum am consemnat 
în numărul precedent al revistei, am propus, în 
cadrul Simpozionului științific „Eroii Neamului – 
10 ani”, desfășurat în 4 noiembrie la Teatrul de 
Nord, ca ziua de 19 aprilie să fie consfințită ca una 
importantă pentru municipiul și județul nostru, iar 
o stradă sau piață din Satu Mare să poarte numele 
„19 aprilie 1919”. Din păcate, inițiativa noastră, 
preluată de prefectul județului de la acea vreme, 
domnul Darius Filip, nu a avut ecoul scontat. 
Astfel, propunerea unui grup de consilieri 
municipali pentru adoptarea de către Consiliul 
local a unei hotărâri privind marcarea zilei de 19 
aprilie ca una importantă pentru municipiul nostru 
a fost respinsă. Spre dezamăgirea noastră, și cu 
votul unor consilieri români pe care îi credeam 
mult mai devotați păstrării memoriei înaintașilor ce 
au încorporat aceste ținuturi în trupul României 
Mari și valorilor naționale perene, ce au prioritate, 
ÎN ORICE ÎMPREJURARE, față de interesele 
personale, de grup sau de partid!!!! Și, unii, nu sunt 
la primul „derapaj” din acest punct de vedere!!!

Revenind la „Centenare”, în acest an avem 
unul foarte important și, cu atât mai mult, 
controversat: TRIANONUL. În fapt, este vorba 
despre Tratatele de pace încheiate la Paris-
Versailles după Primul Război Mondial, în care s-
au trasat granițele între vechile și noile state 
europene, în principal cele constituite din „cenușa” 
Imperiului Austro-ungar. Tratatul de pace de la 
Trianon, semnat pe 4 iunie 1920, care face parte 
dintr-un întreg complex de reglementări 
internaționale postbelice, a avut darul de a se 
constitui într-un act juridic internațional care a 
ratificat de fapt hotărârile reprezentaților românilor 
din Bucovina, Basarabia și Transilvania de a se uni 
cu România, stabilind, în urma unor multe misiuni 
geografice, demografice etc., noile granițe firești 
dintre România și Ungaria, ambele state semnând 
documentele fără rezerve. Nu s-a uscat bine 
cerneala peste acele documente, că Ungaria, 
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scăpată, cu un an înainte, de către Armata Română 
din ghearele bolșevice ale lui Bela Kun (sprijinit 
masiv de Lenin și acoliții săi ce transformaseră 
Rusia într-un gulag necruțător), a și început 
ofensiva de contestare internațională a acestora, pe 
toate căile și prin toate mijloacele, mai ales după 
preluarea tuturor frâielor puterii de la Budapesta de 
către „amiralului fără flotă” Horthy Miklos. 
Rezultatul? Dictatul de la Viena din 30 august 
1940, prin care România a fost silită să cedeze 
Ungariei nordul Transilvaniei, rapt teritorial girat 
de Germania hitleristă și Italia fascistă ce a adus, 
așa cum bine se știe, multă nenorocire în casele 
românilor din zona respectivă. Nu insistăm!!

Și a trebuit din nou, după mai bine de 4 ani de 
lupte crâncene la nivel mondial, cu o Românie 
prinsă la mijloc în cleștele fără scrupule ale mai 
marilor vremii, luptând până la epuizare atât în Est 
cât și în Vest, ca Armata Română să facă un nou 
efort supraomenesc și să elibereze nordul 
Transilvaniei și Ungaria de fasciști. Și iar s-au dus 
tratative, iar s-au încheiat Tratate de pace, tot în 
Franța, care au reiterat aceleași principii și au 
consfințit, în mare parte, aceleași reglementări din 
1920. Ungaria a rămas cam aceeași, în granițele ei 
firești etnice, demografice, geografice, istorice și 
cum mai doriți să le numiți, în schimb, România a 
pierdut Basarabia și Bucovina de Nord, teritorii 
străvechi românești ce au rămas până în ziua de azi 
în ghearele marelui urs de la Răsărit (vopsit din 
roșu în brun) și ale unei Ucraine ce se declară 
proeuropeană, dar nu pregetă a lua măsuri extreme, 
demne de secolele XVII-XVIII, împotriva 
naționalităților care, în vârtejul istoriei, au intrat în 
componența sa, a unui stat creat artificial de 
URSS-ul lui Stalin, care acum se crede stăpân 
peste tot și peste toate, fără să se simtă obligat să 
dea seamă în fața nimănui de atitudinea sa. Ne 
place sau mai mult nu ne place liderul de la 
Kremlin, dar prin desecretizarea documentelor din 
timpul și imediat de după cel de la Doilea Război 
Mondial, lumea a aflat cam ce mârșăvii au săvârșit 
fasciștii extremiști ucraineni în acele vremuri. 
Inclusiv față de români. Un singur exemplu: 
Fântâna Albă.

Cu toate acestea, atât în perioada interbelică, 
cât și după cel de al doilea război mondial, 
România nu a revendicat niciodată de la vecini 
teritoriile locuite de sute și mii de ani de conaționali 
de-ai noștri (Bucovina și Maramureșul istoric, ba 
chiar și zona Odessa – oraș înființat de români - de 
la Ucraina, Cadrilaterul de la Bulgaria, Banatul 
Sârbesc și Valea Timocului de la Serbia, teritoriile 
dinspre Tisa de la Ungaria), ba chiar, după 1990, nu 
am făcut eforturi să readucem Basarabia la trupul 

țării după ce Republica Moldova își declarase 
independența față de ruși. Din păcate, chiar și 
acum, după 30 de ani, nu suntem cu nimic mai 
aproape de această unire decât în vremea URSS-
ului. Politicienii noștri, de toate culorile, vârstele, 
sexele, naționalitățile și confesiunile, nu au timp de 
așa ceva, de o politică externă coerentă, în favoarea 
intereselor naționale. Ciolanul la ros, și atât! Pentru 
acel ciolan sunt în stare să se sfâșie ca hienele 
pentru hoituri, dar când se pune problema unor 
proiecte de interes național major, nu mai sunt 
dușmani. Spre exemplu, sunt mai bine de doi ani de 
când am inițiat demersuri pentru ca marele nostru 
înaintaș, părintele dr. Vasile Lucaciu să fie declarat 
EROU AL NAȚIUNII ROMÂNE, dar proiectul 
de lege stagnează prin sertare, pe la comisii, de 
parcă pentru aceasta ar fi nevoie să se pună la bătaie 
nu știu cât la sută din PIB. Stimabililor, stați 
liniștiți, nu costă nimic, eventual hârtia și taxa la 
Monitorul Oficial și, desigur... vreo 5 minute de vot 
din prețiosul dumneavoastră timp!!! 

Și, în acest timp, diferiți politicieni și jurnaliști 
din țara „vecină și prietenă” (cum o numea Nea 
Nicu Ceașcă), ba chiar și oficiali de la cel mai înalt 
nivel al statului maghiar, ne arată pisica, pornind o 
campanie furibundă de contestare a Tratatului de la 
Trianon, făcând din Ungaria cea mai mare victimă 
a urmărilor celor două războaie, astfel încât am 
impresia că în curând Israelul o să se dea bătut în 
invocarea și promovarea Holocaustului evreilor, de 
vreme ce drama ungară depășește cu mult acele 
crime abominabile ale lui Hitler și ale acoliților săi, 
printre care, nota bene, la loc de frunte s-au aflat 
Horthy, dar și fasciștii ucraineni. Și, ca să fim 
drepți, și unii români s-au raliat acestui măcel, însă 
mult mai mulți au fost cei care au încercat să-i 
scape pe cei năpăstuiți. Din păcate, politicienii 
noștri, începând cu oficialii din primele funcții ale 
statului, nu au altă treabă acum decât să se bată, mai 
bine zis să se joace de-a anticipatele, de-a votul 
într-unul sau două tururi, de-a sănătatea și de-a 
educația (cică nu astea sunt mai noi prioritățile 
țării, ci sprijinirea sectorului privat!!!), de-a 
guvernarea, de-a parlamentul, de-a președintele, 
bineînțeles că pe spinarea noastră, de parcă de asta 
ar depinde viața fiecăruia dintre noi. Iar Budapesta, 
lucrează de vreo 4 ani la această campanie de 
contestare a Trianonului, care este tot mai fățișă și 
mai dură, pe cât ne apropiem de începutul lunii 
iun ie .  Poa te  că  aceas tă  p ropagandă  de 
dezinformare a opiniei publice internaționale cu 
privire la realitățile politice și istorice nu ne-ar 
afecta foarte mult dacă nu s-ar fi „întâmplat” și alte 
multe fenomene care o preced și care formează o 
bază pe care se construiește acest adevărat eșafod 
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pentru poporul român, și îndeosebi pentru românii 
ardeleni. Și aici vorbim, în primul rând, de 
retrocedările ilegale, nejustificate și într-un 
cuantum inimaginabil al proprietăților (terenuri 
arabile, păduri, imobile din centrele marilor orașe 
transilvănene etc.) ce au aparținut grofilor unguri, 
unii declarați criminali de război, iar ceilalți fiind 
despăgubiți la vremea respectivă de statul român 
pentru că au ales să se stabilească în Ungaria sau în 
alte țări europene ori prin America de Sud, mai ales 
după primul război mondial (așa-zișii „optanți”), 
dar și după cel de-al doilea. Nimeni din marii 
„patrioți” din Parlament, Guvern sau Președinție 
nu mișcă un deget pentru a stopa acest flagel, în 
opinia lor „interesul național” constând, sau mai 
bine zis „împlinind-se” dacă „sunt eu la guvernare, 
la butoane, că doar eu vreau binele României, 
ceilalți nu!”. 

Apoi, este permisivitatea fără limite pentru 
guvernul de la Budapesta de a investi și a sprijini 
financiar diferite obiective culturale, educative, dar 
și economice etc. din Transilvania, în timp ce, așa 
cum spuneam, guvernanții au alte priorități. Nu 
este admisibil ca un guvern străin să investească în 
reabilitarea de școli și alte instituții aflate în 
proprietatea și administrarea statului român, fără să 
impui anumite condiții și restricții. Pe lângă faptul 
că o mare parte din școlile din municipiul Satu 
Mare au fost retrocedate, în special către cultele 
romano-catolic și reformat, primăria plătind chirii 
grele acestora, se permit și investiții în altele, 
construite de statul român, pe care încet-încet le 
transformăm în școli cu predare majoritar în limba 
maghiară, după ce le punem nume neaoșe, cu 
rezonanță istorică maghiară, astfel încât, la un 
eventual arbitraj internațional, statisticile să arate 
că, de fapt, Sătmarul este un centru cultural și 
educativ maghiar, nu român. 

Ca o concluzie a celor de mai sus, cu privire la 
Centenarul Trianon, redau câteva fragmente dintr-
un material postat pe internet de scriitorul Ion Coja, 
cu mențiunea că îndemnul său e valabil și pentru 
mulți români care au uitat istoria (ori poate nu au 
cunoscut-o niciodată pe cea adevărată) și 
achiesează la idei de autonomie sau chiar de 
independență a Transilvaniei față de patria mamă, 
după acel slogan lansat de Sabin Gherman prin anii 
’90, „M-am săturat de România”: 

„Drepturile minorității maghiare și a tuturor 
minorităților din România de azi au ca fundament 
Unirea Transilvaniei din 1918. Atunci românii, ca o 
națiune oropsită, persecutată, supusă unei 
deznaționalizări forțate și pe alocuri violente, au 
înțeles că metoda folosită de maghiari e sortită, în 
timp, eșecului și a acordat minorităților toate 

drepturile și libertățile... Ungaria trebuie să 
înțeleagă că armata română și România nu a avut 
nevoie de Trianon, în momentul alungării lui Bela 
Kun și a regimului, regim care a făcut de rușine 
pentru totdeauna națiunea maghiară, și ocupării 
Budapestei, am fost singuri. Ungaria trebuie să 
înțeleagă că armata română a eliberat de două ori 
Budapesta și Ungaria de două regimuri care în 
afară de opiul „unirea forțată cu Transilvania” nu 
au oferit nimic maghiarilor, poate lacrimi și 
suferință. Ungaria trebuie să înțeleagă că România 
este cel mai bun și onest vecin, dar poate deveni și 
cel mai periculos inamic.”

Dar, să revenim la oile noastre. Așa după cum 
am mai amintit în această rubrică, ne bucură faptul 
că Primăria Satu Mare a găsit de cuviință, dar și 
resursele necesare pentru reabilitarea Cimitirului 
Eroilor de pe B-dul Cloșca, astfel încât acesta arată 
foarte bine în prezent (vezi foto Coperta 4). Nutrim 
speranța că pe viitor autoritățile sătmărene se vor 
îngriji așa cum se cuvine de acest adevărat sanctuar 
al eroilor de toate națiile din primul război mondial 
și a câtorva români și sovietici din al doilea, pentru 
că ar fi păcat să fie din nou asaltat de vegetație, iar 
pietrele de căpătâi îndreptate acum și revopsite, să 
fie deteriorate.

Apoi, ne bucură că s-a reușit reabilitarea a 29 
de monumente sau morminte ale eroilor din județ, 
prin acel proiect derulat de Consiliul Județean și 
Muzeul Județean Satu Mare, cu finanțare din partea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale. Și în 
acest caz ne exprimăm speranța că primarii pe a 
căror rază de competență se află acestea nu le vor 
lăsa din nou în voia sorții, mai mult, se vor 
preocupa ca și celelalte să fie păstrate măcar la 
nivelul de acum. 

Referitor la proiectul de reabilitare, trebuie să 
scoatem în evidență munca desfășurată de Radu 
Ovidiu Ardelean de la Muzeul Județean Satu Mare, 
care a fost încununată și cu un album foto ce 
cuprinde toate operele comemorative de război de 
pe raza județului, fiind ajutat în acest scop de 
colegul său Mihai Andrei Mocan. Albumul, 
intitulat Morminte și opere comemorative de 
război din județul Satu Mare, a văzut lumina 
tiparului, în condiții grafice deosebite, la Editura 
Muzeului Sătmărean, la sfârșitul anului 2019, fiind 
lansat la Sala – atelier Aurel Popp în 15 ianuarie, de 
Ziua Culturii Naționale. Ne bucură faptul că 
scrierile noastre din această rubrică, adunate în 
2016 în volumul Pe urme de eroi al subsemnatului, 
le-a fost de un real sprijin celor implicați în proiect 
și în alcătuirea albumului. Poate că nu ar fi stricat ca 
în album să fie precizat, ca sursă bibliografică sau 
în note de subsol, faptul că anumite texte au fost 
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preluate din cartea Pe urme de eroi, în care am 
prelucrat pentru prima oară informațiile cuprinse în 
fișele de monumente întocmite de dr. Viorel 
Ciubotă și dr. Lucian Cucuiet, în anii 1984-1986!

Dacă am amintit de cărți, pe lângă cele două 
recenzate în paginile acestui număr, mai semnalăm 
una deosebită, dedicată tot Centenarului României 
Mari. Este vorba despre 3 volume scoase de Vasile 
Iuga de Săliște și fiica sa Bianca-Bogdana, sub 
egida Societății Culturale Pro Maramureș, apărute 
la Editura „Dragoș Vodă” din Cluj Napoca, 
intitulate Enciclopedia Făuritorilor Marii Uniri. 
Alba Iulia 1918 Ediție aniversară 100 de ani de la 
Marea Unire. 

În decembrie 2019 s-au marcat 30 de ani de la 
răsturnarea regimului comunist/socialist din țara 
noastră, eveniment și astăzi controversat, care a 
avut urmări bune și mai puțin benefice pentru 
populație, însă faptul că societatea românească a 
pornit ulterior pe calea democrației și a respectului 
pentru drepturile fundamentale ale omului, cu toate 
poticnirile pe care le cunoaștem cu toții, nu poate fi 
contestat de nimeni. Tocmai de aceea am fost de 
acord să publicăm 3 materiale referitoare la 
decembrie 1989, mai ales că două provin de la 
persoane ce trăiesc acum departe de țară și privesc 
ceea ce se întâmplă în România și prin prisma 
opiniei publice din țările de adopție.

Legat de acest eveniment, trebuie să 
consemnăm inaugurarea, chiar în 22 decembrie 
2019, a noului monument închinat luptei împotriva 
comunismului, realizare a Primăriei și Consiliului 
local Satu Mare, care a fost amplasat în Piața 25 
Octombrie din municipiu. Am spus nou, pentru că 
mai este unul de prin anii ’90 în fața Policlinicii 
CFR, ridicat în memoria victimelor comunismului 
de către foștii deținuți politici din Satu Mare, 
monument despre care am mai semnalat în revistă 
(atât eu cât și dr. Viorel Câmpean) că este oarecum 
uitat de autorități și organizațiile ce-și au ca obiect 
de activitate cinstirea celor ce au luptat, unii chiar 

cu arma în mână, împotriva regimului impus 
României de URSS după al doilea război mondial. 

Monumentul Rezistenţei Anticomuniste 
dezvelit în decembrie evocă mai multe momente de 
„răzvrătire” a popoarelor din Europa de Est, până la 
punctul culminant al evenimentelor din decembrie 
1989 de la Timişoara şi Bucureşti. De asemnea, 
poate fi considerat şi ca un monument al eroilor 
sătmăreni din decembrie 1989, toţi cei 7 fiind 
înscrişi pe o placă de pe postament, respectiv: Ioan 
Marinel Ciul, Király Mihály, Raluca Sălăjan, 
Sófalvi Györgyi, Szabó Antal, Gergely Csaba, 
Grigore Zimbru. Dumnezeu să le dea odihnă 
veşnică!

Înainte de a încheia, doresc să cer scuze 
cititorilor, în special celor avizați, pentru o eroare 
semnalată în numărul precedent. Este vorba despre 
articolul Cronicarul Damaschin Bojâncă (1802-
1869), în care apare fotografia lui Vincențiu Babeș 
ca fiind a celui evocat.

Din nefericire, înainte de a trimite revista la 
tipar, inclusiv rândurile acestui Jurnal.., a intervenit 
în viața noastră, a tuturor, această urâtă poveste a 
coronavirusului răspândit din China în întreaga 
lume, fapt ce a estompat activitățile și acțiunile 
despre care am făcut vorbire mai sus. Dat fiind că 
speranța noastră este că lucrurile vor reveni la 
normal, din punct de vedere al riscurilor 
epidemiologice, până spre începutul verii, cred că 
cele semnalate de mine nu și-au pierdut 
actualitatea, astfel încât nu reformulez ceea ce am 
afirmat. Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine 
peste această încercare, iar omenirea să devină mai 
bună, să aprecieze mai mult valorile umane și să 
încerce să conviețuiască în pace și înțelegere pe 
frumoasa noastră planetă, care ne oferă condiții de 
viață decentă tuturor!! Doar să ştim noi să ne 
preţuim propria viaţă şi pe a celor din jur, să 
respectăm natura, aşa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu. 
Poate că această încercare va constitui şi un nou 
început, începutul unei ere în care orgoliile 
oamenilor şi ale naţiunilor vor trece pe planul doi al 
existenţei noastre şi va prima măsura, bunul simţ, 
grija pentru semeni şi credinţa în Dumnezeu.
 Datorită acestei conjuncturi, care a dus şi la 
suspendarea temporară (pe termen nedeterminat) a 
programului de finanţare al Consiliului Judeţean 
Satu Mare, am decis să tipărim un număr mult mai 
mic de exemplare decât de obicei, pe care să le 
distribuim într-un cerc restrâns de instituţii, 
organizaţii şi persoane, cei interesaţi putând lectura 
articolele deosebit de interesante pe pagina web a 
Asociaţiei Civice Tempora Satu Mare. Mulţumim 
pentru înţelegere! 
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Modele	creştine	de	eroism	(XXXVIII)

Simbolul	credinței

Preot	dr.	Cristian	BOLOŞ

     imbolul credinței” este înfățișarea/ 
prezentarea pe scurt a învățăturii pe care creștinul 
trebuie să o cunoască, să o primească cu/întru 
credință, să o trăiască și să o mărturisească. 
Această prețioasă comoară se mai numește 
„Simbolul niceo-constantinopolitan”, adică 
Simbolul de la Niceea și Constantinopol. De ce? 
Fiindcă a fost alcătuit la primele două Sinoade 
Ecumenice: de la Niceea (anul 325) și de la 
Constantinopol (anul 381). Cel dintâi, prin cei 
318 Sfinți Părinți care au participat la lucrări, a 
statornicit primele șapte articole, care se ocupă cu 
învățătura despre Dumnezeu-Tatăl și despre 
Dumnezeu-Fiul întrupat pentru mântuirea 
noastră, adică despre Domnul Iisus Hristos, fiind 
îndreptate împotriva rătăcirii ereticului Arie, care 
susținea idei defăimătoare la adresa Fiului lui 
Dumnezeu, coborându-L în rândul creaturilor. Al 
doilea Sinod Ecumenic, prin cei 150 Sfinți Părinți 
participanți, a stabilit ultimele cinci articole, care 
privesc învățătura despre Dumnezeu-Sfântul 
Duh, despre Sfânta Biserică, Sfintele Taine, 
învierea morților și viața veșnică, fiind îndreptate 
împotriva ereticului Macedonie, care susținea 
lucruri batjocoritoare despre Duhul Sfânt. 
Simbolul de credință a fost recunoscut, întărit și 
recomandat ca fiind cea mai înaltă autoritate și 
normă de credință în Biserică, de toate Sinoadele 
Ecumenice următoare. 
 Ca atare, „Simbolul credinței” reprezintă 
o scurtă mărturisire a credinței creștine, cuprinsă 
în Sfânta Tradiție și în Sfânta Scriptură. I se mai 
spune „Crez” sau „Credeu” (cred eu) pentru că 
arată ceea ce trebuie să creadă fiecare creștin spre 
a se mântui. Cuvântul „cred” înseamnă că eu 
primesc și mărturisesc ceea ce învață Biserica 
despre Dumnezeu. Există o credință pe care se 
bazează legăturile dintre oameni (fundamentate 
pe încredere) și există o credință care întreține 
legătura omului cu Dumnezeu. Credința în 
Dumnezeu e primirea de către noi ca adevărate, 
pe bază de încredere în Dumnezeu și pe baza unei 
vederi sufletești, a tuturor adevărurilor pe care le 
avem prin Descoperire dumnezeiască (Sfânta 

Tradiție și Sfânta Scriptură), în vederea mântuirii 
noastre. Credința, spune Sfântul Apostol Pavel, 
este „încredințarea (adeverirea) celor nădăjduite, 
dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei XI; 
1). Credința este darul lui Dumnezeu pentru 
oameni, prin care aceștia îl cunosc pe Dumnezeu. 
Cuprinsul credinței, adică învățătura Bisericii, 
este cuprinsul Descoperirii dumnezeiești. 
Creștinul este dator să cunoască bine cuprinsul 
credinței sale, nu numai pentru a-și orândui viața 
în chip corect, ci și pentru a nu fi amăgit de 
multele lucruri greșite și deșarte pe care le 
întâlnește. Roadele credinței sunt: 1.înțelegerea 
tainelor care depășesc puterile minții; 2.ridicarea 
sufletului până la Dumnezeu, cu Care unindu-ne, 
să ne putem mântui .  Credința precede 
cunoașterea. Prin dreapta credință se realizează 
cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului Său și 
tot prin credință ne ridicăm „la măsura vârstei 
deplinătății lui Hristos” (Efeseni IV; 13), la starea 
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desăvârșită și duhovnicească. La cunoaștere se 
ridică omul înaintat în credință și viață 
duhovnicească încă de aici, de pe pământ, dar 
desăvârșita cunoaștere se dobândește numai în 
viața viitoare.
 Numele de „creștin” provine de la numele 
pe care l-a purtat Iisus, acela de „Hristos”. Acest 
nume a fost dat creștinilor încă de la începutul 
existenței Bisericii în orașul Antiohia. De atunci 
și până astăzi, toți cei care cred în Iisus Hristos se 
numesc „creștini”. Credința creștină nu a fost 
prima credință în Dumnezeu, dar ea este cea mai 
completă, deoarece ne-a fost adusă de Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Care ne-a învățat 
cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, cum 
să I ne rugăm și cum să ajungem la El. Înainte de 
apariția creștinismului, oamenii au avut alte 
credințe; ei credeau în mai mulți dumnezei/zei. 
Aceste religii se numesc „politeiste”. Ele spuneau 
că nu există un singur Dumnezeu, ci mai mulți, 
fiecare având grijă de o anumită parte a lumii. În 
afară de creștinism, mai sunt și alte religii care 
afirmă că există un singur Dumnezeu, cum ar fi, 
de pildă, religia poporului evreu și religia 
musulmană. 
 Creștinii spun că Dumnezeu este Unul 
singur, că El este Cel Care l-a creat pe om și i-a dat 
acestuia viață. Însă Dumnezeu, deși este Unul 
singur, este întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt. Fiecare persoană în parte este 
Dumnezeu, iar împreună alcătuiesc Sfânta 
Treime. Credința în Sfânta Treime ne-a fost adusă 
prin propovăduirea Domnului Iisus Hristos, 
găsind-o în Sfânta Scriptură. De asemenea, 
creștinii sunt datori să-și mărturisească credința 
pe tot parcursul vieții prin: 1.frecventarea 
bisericii, 2.rugăciune comună și particulară, 
3.venirea în ajutorul celor aflați în nevoi și 
4.arătarea/promovarea ei în mijlocul oamenilor. 
Mergând la biserică demonstrăm că suntem 
creștini și că biserica face parte din viața noastră. 
Ajutându-i pe cei necăjiți îi arătăm lui Dumnezeu 
că ne pare rău pentru suferința celorlalți și că ne 

străduim să îi ajutăm. De altfel, și lui Iisus I S-a 
făcut milă de cei slabi, bolnavi și săraci, ajutându-
i întotdeauna. Totodată, credința este mărturisită 
la fiecare Sfântă Liturghie, când rostim 
împreună, cu tărie, „Simbolul credinței” sau 
„Crezul”, în care Biserica a adunat întreaga sa 
învățătură.           
 Crezul are 12 articole, după cum 
urmează: 1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl 
atotștiutorul, Făcătorul cerului și al pământului, 
al tuturor celor văzute și nevăzute. 2. Și întru unul 
Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul 
Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de 
toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu 
făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin Care 
toate s-au făcut. 3. Care pentru noi oamenii și 
pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și 
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria 
Fecioara și S-a făcut om. 4. Și S-a răstignit pentru 
noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a 
îngropat. 5. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. 6. 
Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. 7. 
Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, 
a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. 8. Și întru 
Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din 
Tatăl purcede; Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul 
este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci 
(articolele I-VIII vorbesc spre Sfânta Treime: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt). 9. Și într-una, sfântă, 
sobornicească și apostolească Biserică (articolul 
I X  vorbeș te  desp re  S fân ta  B i se r i că ) . 
10.Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor 
(articolul X vorbește despre Sfintele Taine). 
11.Aștept învierea morților. 12.Și viața veacului, 
ce va să fie (articolele XI-XII vorbesc spre viața 
viitoare). Amin.
 Crezul este, așadar, sâmburele „Legii” 
noastre creștine ortodoxe. Calendarul și 
schimbarea lui constituie un lucru omenesc și nu 
înseamnă schimbarea Legii. Însă, dacă ne-ar 
schimba cineva „Crezul”, ar însemna că ne-a 
schimbat „Legea/Credința”. 

Bibliografie: 

1. „Biblia” sau „Sfânta Scriptură”, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
BOR, București. 
2. „Învățătură de credință creștină ortodoxă”, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 2000, 
pp. 45-47. 
3. „Catehism creștin ortodox”, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1990, pp. 13-14. 
4. „Catehism ortodox”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 17-19. 
5. „Mic catehism ortodox pentru copii și elevi”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, pp. 12-15.
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   intre preocupările din care Biserica 
Ortodoxă Română poate culege o serie de 
învățăminte pentru redimensionarea culturii sale 
catehetice și pastorale, atenția asupra satului ca 
vatră a mântuirii poate constitui una cu folos. Nu 
doar duhovnicesc. Pentru cercetătorul atent, 
dimensiunea spirituală a satului nu e relevată 
neapărat de spusa lui Lucian Blaga - „veșnicia s-a 
născut la sat” - și efortul de a evita „pan-
sătismele” ieftine pentru identificarea unei 
structuri duhovnicești a restaurării umanului în 
creștinismul de astăzi sunt extrem de importante. 
Trebuie să admitem că pentru omul de astăzi, 
cetățeanul prea mundan al Bisericii, satul este 
pecetea aproape ancestrală a devenirii sale. Nu 
cred că satul a funcționat ca o rezervație mistică 
și, din experiențele și observațiile mele, copil de 
oraș, dar copilărind mult „la țară” - mai bine de 3 
luni/an - satul îmi apare mai mult ca o vână de 
viață vie, de viață cu tot ceea ce înseamnă ea.

Cred că una dintre primele intuiții 
t eore t i ce  a supra  re la ț i e i  sa tu lu i  cu 
spiritualitatea, excelent calibrată tocmai prin 
cultura cercetării asidue a izvoarelor, aparține lui 
Vasile Pârvan. În repetate rânduri, identificând o 
serie de pietre funerare și inscripții, analizând o 
serie de informații de istorie a religiilor și chiar de 
„teologie” comparată, istoricul român identifică 
începuturile unei vieți spirituale avântate în 
vechile  pe care le cercetează, dovedind - nu dave
doar prin logica discursului - că în mare parte 
populațiile care frământă Sciția Minor au fundat, 
pe lângă polisuri/orașele importante ale istoriei, și 
o serie de sate civile ( ) crescute uneori chiar viscus
la umbra lagărelor de legionari romani (Bărboși, 
Piscu ori Pechea - pentru a ne desprinde strict de 
Sciția și a marca și alte zone de teritoriu 
românesc) care în jumătatea secolului II d.Hr se 
constituiau în comune rurale ( - territorium 
Șendreni, Bărboși, Piscu, Pechea,  iar mai spre 
răsărit Cosmești și alte localități din regiunea 
Tecuciului, Tutovei ori din podișul Covurlui) . [1]

Târguri romane - cum inspirat le denumește 

Pârvan - au împânzit și Dobrogea de astăzi - 
Troesmis fiind în fapt  territorium Troesmense
(Acbunar) - multe păstrând în podmolul lor o 
întreagă „literatură” în piatră despre viața 
spirituală a satelor - le vom numi astfel de acum - 
dovedind că populația sătească era atentă la viața 
spirituală în aceeași măsură cu aceea din cetăți. O 
listă de zeități, fie ea și incompletă, dovedește, 
prin registrul dovezilor arheologice din zonă, 
importanța unei viziuni spirituale - precreștine, 
creștine și uneori aproape post-creștine - în 
mintea și lucrarea sătenilor de odinioară: Jupiter 
cel prea Bun și prea Mare, Junona Regina, Silvan, 
Liber, Diana (ultimii trei zeii ciobanilor) Osiris, 
Sarapis, Mithras - Sol Invictus ori alte zeități ale 
Siriei de miază noapte. Dar cel mai important în 
abordarea subiectului nostru ne apare o 
informație despre modul în care s-au amestecat 
zeitățile în numele credințelor ce se amestecau: 
„...alăturea de credințele vechi italiene, înfloresc 
aici cele nouă, romano-trace. Cinstirea morților și 
t o v ă r ă ș i i l e  p e n t r u  g r i j a  m o r m i n t e l o r 
( ) își cer zeii, rugăciunile și collegiafuneraticia
așezămintele lor deosebite. Tracii, care credeau 
că sufletul omului nu se risipește odată cu trupul, 
iau de la Romani frumoasa sărbătoare italiană 
pentru cei răposați, „ziua trandafirilor”, . Rosalia
Iar Romanii primesc de la Traci credința în zeul 
nemurirei sufletului, Eroul Domn (Heros 
Dommus), cu tovarășa lui, Eroina Doamna 
( , ș.a). Fiecare Domna, Domna Regina, Domina
dintre noi se face după moarte duh nemuritor, 
Erou. Și răposatul, devenit zeu vecinic, trebuie 
cinstit și rugat, de cei rămași încă aici pe pământ, 
spre a-i apăra și ocroti pe dânșii. La sărbătoarea 
trandafirilor, în miezul verei, Eroii și nemuritorii 
țin praznic împreună la morminte. Pe pietrele de 
vecinică amintire puse celor trecuți la viața cea 
fără de moarte Traco-Romanii sapă chipul 
Eroului, ca un călăreț vânător, cu mantia fluturând 
în vânt, și, adesea, împreună cu această icoană, 
mai sapă și înfățișarea praznicului viilor cu 
morții” . Dintre analizele lui Pârvan care pot [2]

Vatra	satului	-	Vatra	Mântuirii

Conf.	univ.	dr.	preot	Constantin-Valer	NECULA
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înțelepți cercetătorul asupra satului modern și 
artefactelor de gândire spirituală care au apropiat 
mai lesne țăranul de veșnicie paginile privind pe 
Sfântul Silvan Semănătorul (Sanctus Sivanus 
Sator consacrani - consemnat la Ulmetum de   pe 
piatra de jertfă a altarului)  ori minunatele texte [3]

despre Rusalii  ca expresie practică a gândirii [4]

religioase a țăranului din începutul satului 
românesc. Pentru demersul nostru vom mai reține 
un fragment din „poemul” istoric dedicat de 
Pârvan infuziei romane în teritoriile de azi ale 
României. La capitolul Țăranii Traci din 
Dobrogea, Pârvan face o descriere a modului în 
care culturile s-au topit una într-alta (un soi de 
perihoreză ființial-culturală) și insistă asupra 
dacilor din Câmpia Munteană, din Moldova și 
Basarabia de miazăzi: „În satele daco-romane 
dela Poiana pe Siret, de la Crăsnarii de jos pe 
Ialomița, ori de la Tinosu pe Prahova de jos, nu se 
află nici o clădire de cărămidă romană ori de 
peatră și, cu atât mai puțin, vreo peatră, scrisă. 
Dar se află multe cioburi de oale romane, câte-o 
agrafă (fibula) de aramă, ori bani romani (...). A 
fost ori n-a fost viață romană aici? Răspunsul e 
ușor de dat printr-o altă întrebarea: „câte orașe 
avem și azi în Bărăgan?” (anul 1923, n. NC) - 
Nici unul. Căci ținutul acesta roditor slujește 
drept o singură, uriașă, moșie, locurilor de 
primprejur, așezate la drumurile cele mari, al 
Muntelui și Dunării, pe cari, ca la orice drumuri 
umblate, cresc tot mai multe și bogate, târgurile și 
orașele. Cu mii de ani înainte de Hristos toate 
văile Bărăganului, ca și văile apei Moldovei, au 
fost locuite. Sat de sat, se înșiră, pe aceste văi 
unde era apă și adăpost, așezările străvechi, pe 
care învățații le numesc , fiindcă ele preistorice
sunt cu mult înainte de istoria scrisă, adică de 
mărturiile lămurite, pe piatră, pe aramă, ori pe alt 
material, ale faptelor care au fost. În câmpia 
munteană și moldoveană vedem cum peste 
așezările cele dinainte de Greci și Romani, cetăți 
de pământ minunat așezate la locuri cu privire 
largă de jur-împrejur (mai ales foarte frumoase 
vederile de pe „cetățile” de la Poiana pe Siret și de 
la Crăsanii de jos pe Ialomița), unde însă nu găsim 
decât cioburi de oale rău făcute și rău arse și 
unelte de cremene, - s-a așezat - adică a trăit mai 
departe - lumea ce nouă, dacă-romană, tot săracă, 
tot de țărani, dar cu unelte de metal și vase mai 
bine făcute și arse, mai frumos împodobite. 

Cetatea veche de pământ au păstrat-o și au locuit-
o și aceștia; dar, acum fiind mai mulți, ei s-au 
întins și până departe împrejurul ei, alcătuind 
satul cel nou, oarecum roman (vicus) și, tot după 
obiceiul roman, drumurile ce ieșeau din sat, 
deoparte și de alta a căii, ei au așezat, sub movile 
înalte pe cei răposați. Foarte limpede este 
alcătuirea aceasta nu numai la Crăsani și Tinosul, 
în câmpia munteană, dar chiar în Moldova și în 
Dobrogea, unde vezi, din loc în loc, câte o 
îngrămădire de movile și nimic altceva zidit în 
piatră ori în cărămidă primprejur. Căci toate 
clădirile omenești de aici, mari ori mici, fuseseră 
de lemn și deci au pierit. Sunt vechile sate dace și 
trace, unde țăranii localnici au împrumutat încet-
încet, felul de viață roman, dar de amestecat cu 
coloniștii romani cari să fi venit la ei, nu s-au 
amestecat. Nefiind dară aici și Romani adevărați, 
cari erau pătimași după lucrul zidit, n-au fost nici 
pietre nici clădiri. Dacă însă în Bărăgan, ca și în 
Moldova și Basarabia de șes, nu găsim pietre 
scrise, din  vremea romană, nu e numai pentru că 
Dacii nu știau și nu aveau dorința să scrie vreo 
pomenire despre ei, așa cum făceau Romanii și 
Grecii ci și pentru că nu aveau la piatra însăși 
îndemână. Până astăzi, crucile puse celor răposați 
la ceas de drum, pe meleagurile Bărăganului, sunt  
adesea nu de piatră ci de trunchi mari de stejar, 
aleși și ciopliți ca să fie tot așa de mari și de 
trainici, precum sunt lespezile de piatră, puse 
pentru aceeași pomenire de locuitorii dela deal și 
dela munte” . Juxtapus în coerență logică, acest [5]

argument explică și de ce, pentru foarte multă 
vreme, nu avem de a face în descoperirea 
arheologică privind satul românesc cu o 
arhitectură eclesială de piatră și de ce, în foarte 
multe locuri (inclusiv în Șcheii Brașovului), 
alcătuirile de  vor orna altarul creștin șiță de lemn
al comunității. Și de ce anume stâlpii de la 
mormântul celor tineri, nenuntiți, vor păstra - 
până azi - semne ale ancestralului în semnificația 
lor. Desigur că satul nu este numai ritual de 
înmormântare, dar cercetarea acestuia poate oferi 
o serie de amănunte despre viața cotidiană a 
satelor din epoca istoriei primare românești .[6]

Merită amintită perioada romană cu 
atâta insistență? Credem că da. În ce privește 
viața rurală vecină cetăților de odinioară amintim 
că fenomenul s-a păstrat pentru multă vreme. Ne 
amintim, de exemplu, că Șcheii Brașovului - un 
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soi de sat satelit cetății Coroanei - este o 
construcție etnică dezvoltată în văile de la poalele 
Tâmpei. După unii istorici, inclusiv Mușlea, ca și 
după tradiția orală păstrată încă pe Costa Tâmpei, 
așezarea se dezvoltă dintr-o veche tabără romană 
(templum roman) a unor veterani aflați aici la 
refacere. Descoperiri noi legate de Pietrele 
(Chietrile) lui Solomon (o veche așezare 
neolitică care urcă spre secolele romane) vin să 
argumenteze și arheologic ceea ce în planul 
argumentării orale era deja evidențiat. Cum 
locuri ale Șcheilor -  ori Masa Generalului Poiana 
Zânelor - deși sunt argumentate cu evenimente 
recente (multe din Primul și al Doilea Război 
mondial - exemplu locul numit ) Piciorul Boului
țin mai ales de momentele de început ale locuirii. 
Lor se adaugă altele noi -  ori Fântânița Popii
Podul Dracului - dovedind o geneză populară a 
numirilor locale dar și o continuitate în nevoia de 
a denumi axele prin care vatra satului se 
identifică în veșnicie. 

Cum poate evidenția catehetul aceste 
aspecte? În primul rând prin recurgerea la un 
volum incredibil de literatură. Pornind de la 
Miorița, care dispune de un laborios Dosar 
Mitologic de lectură, cum șade bine oricărei 
capodopere , fie că urmărim construcția satului-[7]

clopot, universal și mitic (Liviu Rebreanu ori 
George Coșbuc), fie că ne lăsăm purtați pe filele 
vii ale amintirii copilăriei - precum în Amintirile 
lui Ion Creangă și cu toată fabula înveșnicită de 
basmele sale - ori reidentificăm bizantinismul 
cromatic al satului dobrogean (Fănuș Neagu  ori [8]

Alexandru Ivasiuc ), ne aflăm în plin proces de [9]

re-decodare a unor norme de relevare a vetrei ca 
sumă de axe etnice. 

Ce definește, în fapt, vatra satului? 
Pentru cercetătorul în domeniul pastoralei rurale 
și a catehezei ethosului rural, de exemplu, 
modelul economic al satului poate fi identificat cu 
ușurință în lecturi ale operei lui Octavian Codru 
Tăslăuanu  ori pentru o zonă abia zărită din [10]

perspectiva cercetării, satul bucovinean. Abia în 
anii trecuți, Editura Cartier a reușit să re-publice 
volumele lui Mircea Străinul, romanele Ion 
Aluion Lupul din Țara Huțulilor și  (ed.III-a, 
2017, 268 pg.) prin care avem o cheie în plus de 
înțelegere a satului de dincolo de negura istoriei. 

Al doilea model al satului este sintetizat în 
modelul euharistic. Întreaga gândire creștină a 
țăranului român ținea de relația acestuia imediată 
cu Dumnezeu. Merită amintite dinaintea copiilor, 
de exemplu, în cadru unui ciclu de cateheze 
istorice și literare, bucăți literare ale lui Vasile 
Voiculescu (  și Revolta animalelor Ciorba de 
bolovan fiind paradigme de interpretare a misticii 
satului românesc) ori textul remarcabil din 
memoriile lui Aurel State, textul revenirii acasă, 
în satul său diluat de comunism, în care oamenii 
vin să-l revadă - pe el, mortul de mult pomenit în 
contumacie - aducând cu ei lumânări aprinse . [11]

Ca o înviere. În gestualitatea iconomică a satului, 
gesturile Domnului Hristos: a luat - a ridicat ochii 
- a binecuvântat - a frânt și a dat - rămâne 
conservat un aspect euharistic inalienabil. 
Comunitatea euharistică și-a aflat ecoul inclusiv 
în gestualitatea soldatului român, multe din 

[ 1 2 ]Memoriile de război  păstrând pagini 
remarcabile la acest aspect. Frângerea pâinii, 
purtarea poverilor reciproc, asumarea unei 
memorii colective rămân elementele axiale ale 
modelului euharistic propus prin educația civică 
și culturală propusă prin sat. Trei sunt axele 
articulate în modelul satului românesc: axa 
istoriei comunității - axa tradiției locale - axa 
tradiției creștine. Nici una fără celelalte două. Fie 
că vorbim de Caloian ori Paparudă, ori Caloian și 
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Mioriță, fie că vorbim de bocetul orfic ori lumea 
lui Telepinus, dinaintea tensiunilor legate 
transhumanță ori reconstrucție mitică a 
comunității, identificăm ceea ce filozofii ar 
asuma ca fiind iconizat cel mai Ars Moriendi 
atent de personajul Vitoria Lipan . Una dintre [13]

sintezele de mentalitate rurală din ethosul 
românesc ne ajută și mai bine să înțelegem acest 
aspect de iconomie euharistică. Claude Karnoouh 
identifică astfel tipologiile și mentalitățile 
etnicului care transpar din viața cotidiană ca și din 
gândirea mitică a săteanului. Elementele legate 
de legitimitatea satului prin problematizarea 
arha ismului ,  pr in  d inamica  ofer i tă  de 
omogenitatea culturală - atât de fracturată astăzi -  
efortul laicizării tradiției prin comunism și apoi, 
acum, prin consumism, pot fi citite și în cheia 
propusă de Karnoouh .[14]

Unde regăsim astăzi artefactele 
liturgicului în gândirea sătească? E simplu. Un 
parcurs prin Muzeul ASTRA te obligă să vezi 
cum fereastra propunea Crucea, cum crucea 
marca acoperișul, cum Crucea binecuvânta masa 
(inclusiv gestul făcut cu vârful cuțitului pe dosul 
pâinii, niciodată pe fața ei, căci pâinea are fața lui 
Hristos), Crucea de vatră - identificabilă din vatra 
satelor maramureșene până în lunca Oltului, la 
Brezuica, unde țăstul e legat cu o cruce de 
coperișul cuhniei, iar apa se plesnește peste mălai 
în cruce. Cum tot în Cruce, în zona Cernei (zona 
Cățet-Cuci-Dozești-Fârtățești, Județul Vâlcea), 
se așează masa din Joimar (Joia mare, seara, 
înainte de Denia celor 12 Evanghelii) cu carafele 
de vin pristăvite în apa neîncepută a dimineții de 
Joi. Ce ne spune gestualitatea liturgică a 
săteanului? Că el a înțeles cuvintele Sfântului 
Maxim Mărturisitorul cum că „după Înviere toate 
se cer după Cruce”. 

Care este funcția teologică a satului, în 
aceste condiții atârnate de ancestralul gândirii 
ritualice a satului românesc? Teologia satului 
se acordează, în modul ei viu, tradiției neptice , [15]

încercând în permanență să aducă vindecarea 
inimii vieții. Vom căuta să identificăm o grilă de 
valori ale teologiei în oglinda ei practică. Care 
sunt bolile, așadar, și care sunt modurile de 
inventariere a ethosului popular?

1. Ignoranța - nu înseamnă atât lipsa 
informațiilor corecte cât sindromul conform 
căruia inima îl ignoră pe Dumnezeu. Ce știa 

țăranul român și azi a uitat orășeanul urcat de 
puțin timp din vatra satului în vidul cetății? Din 
ignorarea lui Dumnezeu în inimă oamenii se 
depărtează de experiența directă a cunoașterii lui 
Dumnezeu, ființele umane nu mai înțeleg ce 
înseamnă să trăiești fără El. Paradigma 
catehetică? Povestirea lui Creangă „Fata Moșului 
și fata Babei” în care uitarea valorilor 
convulsionează conștiința cotidiană a fetelor-
pelerin în căutare de sens personal.

2. Uitarea - Inima nu și-L mai amintește pe 
Dumnezeu. A uitat ce înseamnă să fii în stare de 
rugăciune. Paradigma catehetică? Fiii cei mari ai 
Împăratului din Povestea lui Harap-Alb. 
Întâlnirea feciorului cu bătrâna în grajdurile 
veterane ale Împăratului ține de fapt de 
restaurarea dialogului cu smerenia. O terapie pe 
care o întâlnim în multe din textele mari ale 
ritualului rural. Reîntoarcerea în realitatea 
duhovnicească  se face prin Asceză - de unde 
personajele Flămânzilă, Setilă, Ochilă etc - 
exercițiu de echilibrare sufletească prin 
antrenarea trupului și afectelor sale în efortul 
vindecării de rău.

3. Nechibzuința - comunitatea a amendat 
mereu efortul prea mare pentru a avea în deficit 
cu a fi. Merită citite în cheie catehetică o serie de 
volume de predică funerară (Zaharia Boiu, Petru 
Maior ori Ioan Berariu-preotul din Stăneștii 
Sucevei).

4. Învârtoșarea inimii - asprirea inimii din 
nelucrare și nehrănire cu Harul lui Hristos, inima 
d e v i n e  i m p e n e t r a b i l ă .  A c e a s t ă  b o a l ă 
duhovnicească s-a  t ransmis sub forma 
încrâncenării în muncă la generația primilor 
țărani urbanizați, mulți dintre ei absolvind cea 
mai grea  școală a vieții - navetismul. Cu tot ce va 
însemna această rupere de sensuri în plan 
personal ori comunitar. Astăzi, virusarea a crescut 
în orizont, mulți dintre românii din diasporă fiind 
spulberați în intrinsecul valorilor de viață și de 
moarte prin bruiajul unei etici în care Hristos nu 

[16]mai încape . 
Este aspectul asupra căruia vreau să insist, 

pentru că reprezintă cheia de boltă a relației 
țăranului cu Biserica – Hristos - Mântuirea. Cum 
se învia inima? Prin emoționalul colectiv care 
nu, nu este inventat de mass-media modernă. 
Colindele, însoțirea la Botez (cu kiralisa), hora la 
cununie ori activarea vecinătăților la cununii și 
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înmormântări sunt astfel de exerciții de aducere 
aminte de moarte - . Teologia MnemenThanatou
satului ne învață, după exigențele neptice, că 
toate bolile inimii se interconectează, de unde și 
nevoia de „rețea colectivă”- vecinătățurile active 
în satele românești din Ardeal și Bucovina, după 
modelul săsesc și îmbunătățit prin corelarea cu 
activul etnic de peste Carpați. 

Formele educației inimii? Cateheza 
socială, dezvoltarea rudeniei spirituale, asistența 
socială sătească (activă). Produsul secundar al 
formării creștine sătești? Obiectele de ritual 
(colaci, prescură) și consfințirea rădăcinii 
Liturghiei în primul plan al muncii personale a 
ț ă ranu lu i  (p rodusu l  v inu lu i  l i t u rg ic ) . 
Centralitatea vieții satului pe Biserica-locaș. Din 
acest motiv Iorga descrie realitatea vieții rurale 
ardelene prin cuprinderea ei într-o carte-
metaforă: Sate și Preoți din Ardeal : „O istorie 

[17]

de sate și de preoți e istoria Ardealului 
românesc” . Îndrăznesc să spun că paradigma [18]

este identică în ce privește satele ungurești și 
săsești din Ardeal. Locașul e Templul, centrul 
temporal (tempum) al comunității, tâmpla  - 
iconostas în jurul căreia viața comunitară se 
dezvoltă cu predilecție .[19]

Viața persoanei este marcată de hotarul cu 
Dumnezeu. Avem de a face pe toată perioada 
existenței documentate a satului românesc de 
ritualuri de inițiere în viața creștină și comunitară. 
În acord cu învățătura de credință a Bisericii, 
Botezul nu este un act al singurătății ci al 
comunității. La fel, tăierea moțului copilului - 
oglindire a retezării părului în actul Botezului, 
semn al renunțării la orice legătură cu păcatul - ori 
gestul atât de epuizat imagistic, al trecerii miresei 
peste pragul casei. Puțini își mai aduc aminte că 
avem de a face cu un gest ritualic sacru roman 
când mireasa era purtată peste prag ca un soi de 
ofrandă zeilor casnici ai bărbatului și casei sale. 
Era transferul în arealul cultural al casei celei noi, 
dar din cultură nu lipsea spiritualul, credința ca 
aspect dinamic al culturii. Nu este doar un joc 
epistemologic ci o realitate surprinsă în Teoria 
„Națiunea culturală și politica culturii” propusă 
încă din 1928 de către profesorul clujean Virgil 
Bărbat a cărei concluzie educațională ne pare 
exemplară: să așezi tabăra educației în inima 
poporului tău![20]

În final cred că expresia ce mai amplă a 

axiologiei etnice sătești în raport cu veșnicia și 
mântuirea rămâne construcția de lut și duh a 
cimitirului. Un iconostas al celor candidați la 
Înviere. În cheia etnoesteticii cimitirul - nu doar 
de genul celui  de la Săpânța - interferează Vesel
frumosul cu sublimul, cu sărbătorescul, cu 
tragicul, cu absurdul și chiar comicul . De aici [21]

limita dar și deschiderea pe care în domeniul 
cercetării psihologicului - pastoral al mediului 
rural o poate aduce metodologia expusă de 
Daniel David în lucrarea sa vizând psihologia 
poporului român . Lipsa unei analize a [22]

dimensiunii eshatologice - de exemplu - 
decupează din psihologia săteanului exact ținta 
de viață a acestuia pentru foarte multe secole de 
existență a vetrei sătești ca atare . Curtea [23]

săteanului se învecina cu Raiul și din această 
vecinătate se dezvolta nevoia iubirii de aproapele 
și de intervenție socială în favoarea lui, trecând 
prin axa Crucii înfiptă în miezul de foc al 
Bisericii. Un foc al Duhului Sfânt care conturează 
o teologie sătească asupra căreia va trebui să ne 
aplecăm mereu și mereu, ca la un izvor de mare 
înțelegere a înțelepciunii. 

Pentru a încheia, voi readuce aminte de o 
mărturisire pe care, în 1992, PS Calinic 
Argeșeanul, abia întors din Albania, unde 
participase la o serie de botezuri în masă, extrem 
de emoționante, într-un deșert de mărturie în 
Hristos, dar într-o societate rurală îmbibată de 
iubire și așteptare a cuvântului celui bun, ne 
povestea tinerilor studenți ce vizitam Curtea de 
Argeș că în Albania comunistă, unde fuseseră 
uciși mii de preoți, iar Hodja - președintele 
comunist al Albaniei - era un soi de căpcăun 
ucigător de sfinți, au fost interzise icoanele. 
Țăranii albanezi, inteligenți - „ca și ai noștri” - au 
săpat o firidă în peretele de Răsărit al casei, au 
îngropat icoana și au dat cu var peste peretele 
astfel „îndumnezeit”. Apoi continuau să se roage 
cu fața la peretele respectiv știind că Dumnezeu e 
acolo. E concepția pe care de secole o identificăm 
la țăranii noștri, cimitirul fiind astfel de pereți 
spre Răsăritul cel de Sus. Din acest punct de 
vedere, cred că teologiei pastorale, inclusiv sub 
aspectul ei  catehetic,  î i  revine datoria 
fundamentală de a identifica poveștile prin care 
satul poate fi reamintit sufletelor orășenilor 
însetați de dorul de copilărie și cultură rurală din 
care abia de ne-am desprins. 
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1 Vasile Pârvan, Începuturile vieții romane la Gurile Dunării, Editat și tipărit de Cultura Națională, București, 1923, 
pp. 134-135
2 Idem, pp.166-167. Lucrarea lui Pârvan propune și o reprezentare a acestui soi de reprezentare (figurile 40-46) o 
incredibilă istorie în piatră a unei gândiri din care putem înțelege finețea și fragilitatea gândirii „săteanului” de 
veacuri adormit asupra propriei sale nemuriri.
3 Idem, pp. 173-174
4 Idem, pp. 174-177. Acestui text se adaugă o serie de texte reunite sub titlul Rosalia în volumul Memoriale , Ed. 
Cultura Națională, București, 1923, pp. 91-157. Poate cea mai relevantă argumentare a ideii de a menține titulatura 
de Rusalii praznicului Pogorârii Duhului Sfânt în contextul fundamentării genezei unei sărbători creștine în 
manifestarea pre-creștină a unui moment al istoriei Mântuirii și argumentării unei geneze de gândire neîntrerupte de 
milenii în conștiința omului-țăran de pe teritoriul actual al României.
5 Pârvan, Începuturile, ed. cit, pp. 203- 206.
6 Merită amintite aici actele unor Congrese Internaționale de Arheologie Funerară publicate de Institutul de Studii 
Eco-Muzeale din Tulcea, Consiliul Județean Tulcea și Asociația de Studii în Arheologia Funerară: Tombestumulaires 
de l'Age du Fer dans le Sud -Est de l'Europe. Actes du Colloque International d'ArcheologieFuneraire, Tulcea, 2000, 
232 pg.; Practiquefuneraires dans l'Europe des XIIIe-IV-e s.av. J.-C. Actes de III-e Colloque International d' 
ArcheologieFuneraire, Tulcea, 2000, 246 pg; Practiquefuneraires et manifestasions de l'identiteculturelle (Age du 
Bronze et Age du Fer), Actes du IV-e Colloque International d'ArcheologieFuneraire, Tulcea, 2006, 276 pg. 
remarcabile diagnoze de substanță spirituală în ce privește zona rurală a începutului vieții organizate pe teritoriul 
danubian.
7 Petru Ursache, Miorița. Dosarul Mitologic al unei capodopere, Ed. EIKON, 2015, 295 pg.
8 A se vedea Andrei Grigor, Fănuș Neagu. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Ed. Aula, Brașov, 
2001, 110 pg.
9 A se vedea Sanda Cordoș, Alexandru Ivasiuc. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Ed. Aula, 
Brașov, 2001, 80 pg.
10 A se vedea superbul text al Spovedaniilor lui Octavian Codru Tăslăuanu, mai ales Satul meu- amintiri din copilărie 
și tinerețe, ed. Minerva, București, 1976, pp. 5- 104, una dintre cele mai minunate și uitate mărturii despre satul 
ardelean și construcția sa interculturală și inter-confesională.
11 Aurel State, Drumul Crucii. Amintiri de pe front și din Gulaguri, Editura Rost, Fundația Sfinții Închisorilor, 
București-Pitești, 2013, pp. 428-433. Este episodul cel mai emoționant din tot ce a păstrat literatura română a 
întoarcerii Eroului din moarte.
12 Unul din primele texte ce aveau să treacă granița dinspre Ardeal spre Bucureștiul neutralității aparțineau aceluiași 
Octavian Codru Tăslăuanu, volumul Trei luni pe câmpul de răsboi. Ziarul unui român, ofițer în armata Austro-
Ungară ce a luat parte, cu glotașii români din Ardeal, la luptele din Galiția, București, 1915, 320 pg. Cartea va fi 
tradusă în franceză tocmai pentru a mărturisi Europei drama luptei între frați deși sunt pagini în volum care exprimă 
tocmai fraternitatea dincolo de orice putere imperială.
13 Petru Ursache, op.cit, pp. 176-189.
14 Claude Karnoouth, Românii. Tipologie și mentalități, Humanitas, 1994, pp. 108-118.
15 O sinteză catehetică asupra acestei teologii propune Kyriacos C. Markides în lucrarea Muntele Tăcerii- în căutarea 
spiritualității ortodoxe, Ed. Herald, București, 2019, pp. 83-101.
16 Un comentariu al pedagogiei sociale și duhovnicești a poveștilor lui Creangă este și lucrarea noastră, Pedagogia 
poveștii. A fost odată, pe când poveștile nu aveau televizor... Ed. Agnos, Sibiu, 2016, 190 pg.
17 N. Iorga, Sate și preoți din Ardeal, București, 1902, 349 pg.
18 Idem, pg. 8
19 O analiză a modelului a se vedea în Constantin Necula, Ioan-Remus Răsvan, Satul Hamba sau în vecinătate cu 
Dumnezeu, Editura Andreiana, Sibiu, 2019, 229 pg.
20 A se vedea explicarea teoriei și „extensiei” sale culturale în art. lui D. Dungaciu, „Națiunea culturală” și „politica 
culturii”,  Dicționar de Sociologie Rurală (coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea), Ed. Mica Valahie, 2005, pp. 
331-334.
21 Petru Ursache, Etnoestetica, Eikon, Cluj Napoca, 2014, pp. 166-223.
22 Daniel David, Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv -
experimentală, Ed. Polirom, 2015, 395 pg.
23 A se vedea experimentata exegeză a lui Petru Ursache propusă în capitolul Peisaje Celeste a lucrării sale 
Etnofrumosul sau Cazul Mărie, Ed. Eikon, 2014, pp. 86-134.
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Alin	Ciupală,	Lumea	rurală	românească	acum	o	sută	de	ani.	

Romanian	rural	life	one	hundred	years	ago.	

Istorie	și	imagini/History	and	images	

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

Facultatea	de	Istorie	și	Filosofie

  ublicarea acestei lucrări - apărută în 
Monitorul Oficial, Editură și Tipografie, 
București, 2019, text și ilustrații alb-negru și color, 
148 pagini - confirmă o tendință vizibilă de câțiva 
ani în spațiul cultural și în peisajul istoriografic din 
România, fundamentată pe importanța surselor 
vizuale, care sunt tot mai mult scoase la lumină, 
atât pentru conținutul lor ca documente imagistice 
în sine cât și în calitate complementară, de ilustrații 
încadrate în structura unor texte. După o perioadă 
lungă de timp, în care scrisul istoric din România 
nu părea sensibil la recuperarea izvoarelor vizuale, 
putem spune că, în contextul preocupărilor 
ocazionate de trecerea unui veac de la Primul 
Război Mondial și respectiv de centenarul 
României Mari, asistăm la o schimbare de direcție 
prin introducerea în circuitul public a numeroase 
materiale cu caracter vizual referitoare la aceste 
evenimente, sub forma expoziții lor și  a 
publicațiilor. Autorul lucrării de față, istoricul și 
universitarul bucureștean Alin Ciupală, un 
eminent specialist în istoria modernă a românilor, 
este la al doilea proiect editorial de această factură, 
după publicarea acum doi ani a lucrării România în 
timpul Primului Război Mondial. Aliaţi, adversari 
şi propagandă. O istorie în imagini (Editura 
Monitorul Oficial, Bucureşti, 2018). Fiind în 
același timp un pasionat și avizat colecționar, 
profesorul Ciupală a ales să valorifice sub forma 
unui al doilea album tematic colecția vizuală pe 
care o deține, la care a mai adăugat fotografii aflate 
în patrimoniul Arhivelor Naționale ale României. 
Alin Ciupală reușește, astfel, să ne bucure mintea 
și sufletul prin imagini care evocă satul românesc 
de altădată, adunate într-un volum care depășește 
importanța unei restituiri documentare clasice, 
pentru că ne prilejuiește „întâlniri” emoționante, la 
distanță de un veac, cu „cei ce nu mai sunt”, sătenii 
României de acum un veac.

După cum rezultă din chiar titlul lucrării, 
aceasta este concepută pe o formulă bilingvă, care 
să-i sporească aria de accesibilitate, astfel atât 
Introducerea cât și explicațiile la cărțile poștale și 

fotografiile care-i urmează, sunt redate în limba 
română și în engleză. Considerațiile introductive 
sunt o foarte bună punere în context a materialului 
vizual pe care ni-l oferă volumul. În această 
secțiune, autorul vorbește despre procesul de 
modernizare din societatea românească a celei de a 
doua jumătăți a secolului al XIX-lea până după 
Primul Război Mondial, despre limitele acestuia și 
mai ales despre impactul său foarte redus asupra 
lumii rurale românești a epocii. „Redescoperirea 
frumuseții, purității, exotismului și a culorii lumii 
rurale românești”, ca parte a unui demers cultural 
de factură romantică, de întoarcere la rădăcinile 
rurale ale civilizației românești, într-o cheie 
idealizată și hiperbolizată, se concretizează, în 
viziunea autorului, în imagini iconografice 
produse de „o artă și o tehnică relativ nouă, 
fotografia” (pag. 4). Studiul introductiv rezumă, în 
continuare, tipologiile conținuturilor pe care le 
oferă imaginile prezente în volum, de o mare 
variate: portrete, scene de gen, secvențe de viață 
cotidiană, interioare ale unor locuințe țărănești, 
activități cu caracter economic etc. Aflăm mai 
departe informații despre un pionier al artei 
fotografice românești, Alexandru Bellu, autor al 
unor fotografii de mare putere de sugestie, ce 
înfățișează țărani prahoveni de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutului XX, câteva 
piese de această proveniență fiind reproduse și în 
volum. Finalul acestui text introductiv este 
rezervat unor precizări de natură tehnică 
referitoare la editarea materialului vizual și 
colaborărilor instituționale și personale, care i-au 
permis autorului să ducă la bun sfârșit prezentul 
proiect editorial.

Parcurgerea albumului este o reală 
încântare, atât prin conținutul propriu-zis al 
imaginilor cât și prin condițiile grafice de o calitate 
impecabilă în care sunt reproduse. Frapează și 
emoționează în același timp expresivitatea 
figurilor umane, frumusețea și eleganța portului 
popular în care sunt îmbrăcați oamenii, 
numeroasele secvențe din viața de zi cu zi a satului 

P
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românesc din epocă, care îmbracă un registru 
ocupațional de mare varietate, peisaje, fragmente 
de arhitectură rurală și, nu în ultimul rând, 
elemente de viață socială specifice lumii rurale. 
Afirmația bine cunoscută potrivit căreia o imagine 
face mai mult decât o mie de cuvinte, se confirmă  
și în acest caz, atât sub raportul ineditului 
documentar pe care îl prezintă materialul vizual 
reprodus cât și prin emoția estetică deosebită pe 
care o trezește privitorului.

Astfel, rețin atenția în mod deosebit 
imaginile care înfățișează frumusețea, eleganța și 
chiar cochetăria feminină, „în straie țărănești”, din 
imaginile de la pagina 21 (carte poștală fotografică 
intitulată „Fete din Poiana”), respectiv de la 
paginile 31 (care poștală fotografică intitulată 
„Țărancă din Rucăr”), 41 (carte poștală cu tema 
„Port din Orăștie”), 45 (care poștală fotografică 
intitulată „Fată din Câmpulung”), aceasta din 
urmă fiind foarte probabil una din cele mai 
expresive figuri feminine din câte conține 
albumul. De mare frumusețe și rafinament sunt 
apoi figurile de tinere fete înfățișate de cărțile 
poștale reproduse între paginile 84 și 93. Nu sunt 
lipsite de interes și expresivitate, de asemenea, 
figurile de femei mature care apar la paginile 15, 
20, 35, 50, 57 ș.a.md. De remarcat faptul că 
femeile și copiii apar, de regulă, desculți în cărțile 
poștale pe care le valorifică lucrarea, fapt sugestiv 
și relevant pentru situația ruralului românesc din 
epocă și pentru marea distanță dintre lumea satului 
și modernitate.

Cărțile poștale și fotografiile publicate în 
album prezintă câteva aspecte ocupaționale, care 
se regăsesc cu un grad mai mare de frecvență în 
piesele reproduse. Avem, astfel, fete și femei 
torcând sau țesând (pp. 30-32, 34, 37, 58, 71, 85, 
88) sau aducând apă de la fântână/de la râu (pp. 42-
45, 59, 61, 68-69, 77-79, 86-87), bărbați și femei 
însoțind carul cu boi (pp. 63, 64-65, 76, 80-83, 99), 
câteva secvențe pastorale (ciobănitul) (pp. 52, 102, 
108-117). În ceea ce privește imaginile cu conținut 
pastoral, suntem de acord cu autorul asupra 
faptului că acestea conțin ceva imuabil și imutabil, 
o constantă a civilizației românești carpatice în 
durata lungă a acesteia. 

La pagina 132, albumul ne oferă o imagine 
dintre cele mai emoționante: fotografia unui țăran 
veteran al războiului de independență, de la 1877-
1878. Decorațiile pe care le poartă pe piept 
contrastează puternic cu îmbrăcămintea ponosită 
și ruptă și cu aspectul general de om amărât și 
necăjit, o imagine tulburătoare a cărui personaj 
acuză „prin tăcerea lui trista indiferență a 

autorității” (pag. 5). 
Lucrarea conține și alte ilustrații sugestive 

pentru ceea ce a însemnat întâlnirea satului cu 
„marea istorie”, așa cum sunt reprezentările legate 
de prezența exponenților monarhiei române alături 
de cei de la „talpa țării”, ca de pildă imaginea de la 
pagina 134 care-l înfățișează pe generalul 
Constantin Prezan într-un sat românesc din 
Transilvania, în contextul călătoriei regale  din 
1919. În același registru avem fotografia de la 
pagina 138, cu regina Maria printre țărani, cu 
ocazia călătoriei din 1919, sau cea care o prezintă 
pe regină călare într-un sat din Muntenia (pag. 
140). Deosebit de interesantă este, apoi, fotografia 
făcută cu ocazia împroprietăririi țăranilor din 
comuna Daneș, județul Mureș, în care alături de 
săteni apare prim-ministrul de atunci Ion I. C. 
Brătianu (pag. 135).  

Nu în ultimul rând, se impune atenției 
fotografia care dă mărturie despre primul proiect 
cu adevărat modern și sistematic de cercetare a 
ruralului românesc: școala monografică inițiată și 
condusă de Dimitrie Gusti. Imaginea pe care o 
semnalăm îl prezintă pe Dimitrie Gusti alături de 
prima sa echipă monografică, pe teren, la Goicea 
Mare în județul Dolj, perioada 20-24 aprilie 1925 
(pag. 130). Meritul autorului este, în acest punct, 
acela de a fi încercat să identifice personajele 
surprinse în poza menționată, fiind prezenți, astfel, 
între alții, alături de Gusti, Mircea Vulcănescu și 
Gheorghe Vlădescu Răcoasa. În acest demers de 
identificare a personajelor prezente în imaginea 
despre care facem vorbire, Alin Ciupală a 
beneficiat de ajutorul prețios al sociologului 
Zoltán Rostás, fapt menționat la modul explicit în 
finalul considerațiilor introductive ale volumului.

De la început până la sfârșit, acest album se 
pretează la un veritabil „exercițiu de admirație” 
din partea cititorului, care poate trage folos din 
vizualizarea fotografiilor pentru aportul lor 
documentar deosebit, pentru ceea ce spun acestea 
despre fizionomia satului românesc de acum un 
veac și, deopotrivă, pentru încărcătura de frumos 
pe care o au figurile umane și peisajele rurale 
surprinse în fotografii. O imagine surprinde clipa, 
inefabilul momentului, atmosfera și climatul unei 
epoci într-o manieră unică, pe care n-o pot exprima 
documentele scrise. Este motivul pentru care 
dorim să salutăm introducerea în circuitul științific 
a „chipurilor” de țărani cuprinse în paginile 
prezentului album, „trecute vieți” de altădată din 
satele noastre, și să-l felicităm pe autor pentru 
această panoramă inedită asupra lumii rurale 
românești din primele decenii ale secolului XX.
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Centenarul	Tratatului	de	la	Trianon

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

   oi, Generația Centenarului Marii Uniri, 
am beneficiat de lupta și munca înaintașilor care 
au realizat Unirea Principatelor Moldova și 
Muntenia la 24 ianuarie 1859, Independența de 
Stat a României proclamată la 9 mai 1877, Unirea 
cu România a Basarabiei la 27 Martie 1918, a 
Bucovinei la 28 Noiembrie 1918, a Transilvaniei 
(Banatului, Crișanei și Maramureșului) la 1 
Decembrie 1918.

Înainte ca Marele Forum al Păcii, care și-a 
deschis lucrările în capitala Franței, la 18 ianuarie 
1919, să recunoască unirea Transilvaniei cu 
România,  a existat  o altă recunoaștere 
internațională a justeței cauzei românești, cel 
puțin la fel de importantă ca și cea a guvernelor 
țărilor lumii. Este vorba de recunoașterea opiniei 
publice internaționale.  
 Unii dintre noi am trăit în ROMÂNIA 
MARE, care a devenit Patria comună a tuturor 
românilor, precum și a minorităților naționale 
aflate în interiorul acesteia. Cei mai mulți am trăit 
prin bunicii și părinții noștri, prezenți în Alba 
Iulia în acea memorabilă zi, când Marea Adunare 
Națională a votat Rezoluția istorică privind 
Unirea Transilvaniei cu România.
 A urmat o perioadă de 22 de ani, 
caracterizată prin înflorirea națiunii române. S-au 
construit monumente, precum Catedrala 
Încoronării de la Alba Iulia, Arcul de Triumf din 
București, Mausoleul Eroilor de la Mărășești, 
Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman. 
România a dat lumii personalități marcante, 
precum istoricul Nicolae Iorga, scriitorii Tudor 

Arghezi, Liviu Rebreanu, Eugen Ionescu, 
medicii Nicolae Paulescu, Gheorghe Marinescu, 
Ioan Cantacuzino, Constantin I. Parhon, 
sociologul Dimitrie Gusti, filosoful și scriitorul 
Lucian Blaga, filosoful Emil Cioran, sculptorul 
Constantin Brâncuși, matematicianul Traian 
Lalescu, inventatorii Henri Coandă și Ștefan 
Odobleja, diplomatul Nicolae Titulescu etc.
 România întregită a fost sfâșiată în vara 
anului 1940. Prin notele ultimative din 26-27 
iunie 1940, Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia 
și nordul Bucovinei, iar prin decizia Germaniei și 
Italiei din 30 august 1940 (dictatul de la Viena), 
țara noastră a trebuit să cedeze Ungariei partea de 
nord-est a Transilvaniei.                                 
 Armata maghiară a primit ordin să fie 
pregătită pentru declanșarea atacului la 28 
august.  S-au produs numeroase acțiuni 
provocatoare pe frontieră, aviația maghiară 
pătrunzând în spațiul românesc până la Brașov, și 
bombardând aeroportul civil din Satu Mare. 

 Participând, alături de Germania, la 
războiul împotriva Uniunii Sovietice, în iunie 
1941 armata română a eliberat Basarabia și 
nordul Bucovinei, care au fost realipite la Patria 
Mamă. În ziua de 23 august 1944, România a rupt 
relațiile cu Germania și s-a alăturat Coaliției 
Națiunilor Unite. Prin Convenția de armistițiu din 
12 septembrie 1944, Uniunea Sovietică, Marea 
Britanie și Statele Unite ale Americii au decis ca 
cele două teritorii românești - Basarabia și nordul 
Bucovinei - să aparțină Uniunii Sovietice. 
Trupele române, în colaborare cu cele sovietice, 

N
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au eliberat nord-estul Transilvaniei, care la 25 
octombrie 1944 a fost reintegrat statului român.  
Ca urmare a acestor evoluții, România de astăzi - 
în anul Centenarului Tratatului de la Trianon 
(2020) - nu este cea din 4 iunie 1920. 
 Istoria și-a urmat cursul ei, poporul român 
continuând să joace un rol activ pe scena Istoriei. 
Generația Centenarului a continuat opera 
înaintașilor prin realizări memorabile, precum 
șoselele de mare dificultate și spectaculozitate 
peste Munții Carpați - Transfăgărășanul și 
Transalpina, canalul Dunăre-Marea Neagră. A 
amenajat litoralul românesc al Mării Negre, a 
înfrumusețat România cu monumente dedicate 
unor mari personalități istorice, precum Mihai 
Viteazul la Alba Iulia, Mircea cel Bătrân la 
Tulcea, Ștefan cel Mare de la Suceava. În ultimele 
decenii s-au remarcat scriitorii Tudor Mușatescu, 
Nicolae Labiș, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, 
istoricul David Prodan, muzicienii George 
Enescu și Ionel Perlea, fizicianul Horia Hulubei, 
cosmonautul Dorin Prunariu. S-au impus în 
conștiința publică mari sportivi, campioni 
mondiali și olimpici - atletele Iolanda Balaș, Lia 
Manoliu, Ecaterina Szabo, gimnasta Nadia 
Comăneci, canotorul Ivan Patzaichin, boxerii 
Nicolae Linca, Mihai Leu și Leonard Doroftei, 

jucători de tenis de câmp Ilie Năstase și Simona 
Halep etc. 

În 2018 s-a  realizat visul secular al 
românilor - de la 1878 - de a avea o Catedrală a 
Neamului în București, sfințită în preziua 
Centenarului Marii Uniri.
 În acest secol, românii au fost martirii 
greșelilor acelora care au primit la 4 iunie 1920 
România Mare și au dus-o în prăpastie, adică a 
politicienilor de ieri și de azi, care au fost 
profitorii și dărâmătorii unei moșteniri mari.

Mesajul pe care îl adresăm Generațiilor 
Viitoare este să continue munca și lupta 
înaintașilor, să păstreze România de astăzi și să o 
întregească.
  Punctul cardinal trebuie să fie refacerea 
României Întregite, așa cum a fost ea după 
semnarea Tratatului de la Trianon la 4 iunie 1920. 
 Pentru realizarea acestor obiective se 
impune refacerea coeziunii interne a națiunii 
române, realizarea unei strânse colaborări între 
românii de pretutindeni, folosirea contextului 
internațional, fermitate și consecvență. 
 Poate vor fi necesare sacrificii materiale și 
umane, dar ele trebuie făcute pentru ROMÂNIA 
ETERNĂ!
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Confesiune	și	atitudini	identitare.	
Biserica	românească		sătmăreană	

în	anii	Dictatului	de	la	Viena.	1940	–	1944	(I)

Dr.	Daniela	BĂLU

   nul 2020 aduce, din punct de vedere 
istoric, necesitatea marcării unor evenimente pe 
care le-am putea încadra în antinomiile 
existențiale ce nu de puține ori au modificat 
parcursul și evoluția socio-istorică a poporului 
român. Căci iată, în doar 20 de ani, românii au 
trecut de la o mare victorie, la o mare dramă! De la 
victoria făuririi statului național unitar și 
recunoașterea sa internațională prin Conferința de 
Pace de la Paris (1919-1920), inclusiv prin 
semnarea Tratatului de la Trianon (cu Ungaria, în 
4 iunie 1920), la dramaticele pierderi teritoriale 
din vara anului 1940, când România, prin 
dictatele impuse de Hitler și Stalin, era silită să 
cedeze Uniunii Sovietice: Bucovina de Nord, 
Basarabia  ș i  Ținutul  Herței ;  Ungariei : 
Transilvania de Nord, iar Bulgariei: Dobrogea de 
Sud (Cadrilaterul).

De  la  marea  v ic tor ie  po l i t ică  ș i 
diplomatică obținută de România la Trianon, în 
1920 (o victorie ce a fost clădită inclusiv cu 
sângele vărsat de cei peste 800.000 de ostași 
români ce au luptat în Primul Război Mondial), au 
trecut doar 20 de ani până la marile pierderi 
teritoriale și implicit umane, mai exact peste o 
treime din populația și din suprafața țării, pierderi 
ce au decimat visul secular de unitate teritorială și 
națională.
 Se împlinesc, așadar, 100 de ani de la 
semnarea Tratatului de la Trianon (4 iunie 
1920) și 80 de ani de la semnarea Dictatului de 
la Viena (30 august 1940). Noi, românii, vom 
aniversa cei 100 de ani și-i vom comemora pe cei 
80. Comunitatea maghiară, percepe și marchează 
exact invers aceste evenimente. Așa cum afirma 
președintele Academiei Române, academicianul 
Ioan Aurel Pop, alături de prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan, „firește, aceste acte, ca aproape orice 
lucru omenesc, au fost fericite pentru unii și triste 

[1]pentru alții” . 
Încercând o analiză „la rece” facilitată de 

trecerea timpului, dar mai ales de dorința unei 
conviețuiri pașnice, civilizate, putem afirma că 
aceste evenimente nu trebuie uitate, dar nici 

exacerbate. Și pentru susținerea acestui crez voi 
apela tot la cuvintele celor doi emeriți istorici, 
precizați în rândurile de mai sus: „Transilvania 
este astăzi o parte a României și a Europei în 
același timp, dar, mai presus de toate, este 
patria primitoare a tuturor locuitorilor săi 
(sublinierea noastră – s.n.). Pentru prima oară în 
istorie, sunt acum premise reale pentru ca toți 
locuitorii ei să se simtă egali și la ei acasă. Țara nu 
mai este Transilvania de odinioară, dar urmele 
istoriei ei sunt peste tot. În trecut, au suferit și au 
fost fericiți, adesea în momente diferite, și 
românii, și maghiarii, și germanii, și evreii etc. 
Nici suferințele și nici bucuriile nu trebuie 
uitate (s.n.). Amintirile trecutului sunt un 
patrimoniu de neprețuit, iar păstrarea lor este un 
atribut al popoarelor civilizate... trecutul trebuie 
cunoscut nu pentru încrâncenare, ci pentru 

[2]destindere și înțelegere” .
În numărul 3/2019 al Revistei Eroii 

Neamului, publicam articolul intitulat Documente 
arhivistice referitoare la Dictatul de la Viena. 
Comisariatul General al refugiaților. 1940 – 
1944. În numerele din acest an îmi propun să 
public alte documente edite și inedite ce reflectă 
această nefastă perioadă din istoria românilor 
ardeleni, marcând sine ira et studio împlinirea 
celor 80 de ani de la semnarea „dictatului axei”. 

Consecințele de ordin teritorial, impuse 
prin Dictatul din 30 august 1940, incumbând nu 
doar pierderea unui important teritoriu cu valențe 
profund identitare, ci și pericolul pierderii 
caracteristicilor etnice, au afectat în mod direct și 
profund comunitățile românești din Transilvania. 
Prima repercusiune a Dictatului de la Viena a fost 
cu celeritate simțită de populația românească, 
supusă expulzărilor, maltratărilor și refugiului în 
România.

Puși în fața unui fapt împlinit, căruia nu i 
se puteau opune, mulți intelectuali români s-au 
văzut nevoiți să-și părăsească familiile, casele și 
locurile de muncă, fiind considerați un real 
pericol pentru noua putere. Drama acestor români 
implica dezrădăcinare, renunțare, pierderi 

A
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materiale și sufletești, pornirea pe un drum al 
incertitudinilor, drumul refugiului. Au urmat însă, 
din nefericire, ani deosebit de dificili, atât pentru 
cei expulzați sau refugiați în România, dar mai 
ales pentru cei rămași în teritoriul guvernat de 

[3]
maghiari, „ispășind vina de-a fi rămas acasă” .

 Istoriografia românească, dar nu numai, 
oferă informații elocvente despre acțiunile 
represive, nu de puține ori violente, pe care 
puterea maghiară le-a îndreptat împotriva 
comunităților românești, încălcând chiar 
prevederile Dictatului de la Viena.

C o m p r e h e n s i u n e a  d o c u m e n t e l o r 
arhivistice, dar și a surselor edite, demonstrează  
multiplele metode coercitive promovate de 
autoritățile ungare în perioada 1940 - 1944. Cea 
mai mare parte a acestora  vizau:
1. schimbarea raportului demografic în favoarea 
populației maghiare;
2. trecerile forțate la confesiunea romano-catolică 
sau reformată; 
3. maghiarizarea prin intermediul învățământului, 
bisericii, armatei;
4. pauperizarea populației (lipsa bonurilor de 
alimente, a locurilor de muncă, confiscarea 
proprietăților, retragerea brevetelor etc.);

Politica promovată de statul maghiar a 
avut consecințe majore inclusiv asupra vieții 
confesionale a românilor din nord-vestul 
Trans i lvan ie i ,  a fec tând  pu te rn ic  v ia ța 
comunităților românești, pentru care biserica 
reprezenta unul din cele mai puternice simboluri 
ale identității naționale. Biserica din Ardealul 
ocupat „a avut și ea partea ei largă de suferință, în 
acțiunea metodică de prigoană și exterminare 

[4]îndreptată împotriva poporului român” .
Sursele arhivistice întregesc registrul 

informațiilor epocii, oferind date menite să 
evidențieze implicarea factorilor politici români, 
a instituțiilor din România, dar și rolul deosebit de 
important pe care biserica din Transilvania, prin 
reprezentanții săi, l-a avut în misiunea majoră de 
contracarare a politicii de maghiarizare 
promovată de statul ungar.    

Conflictul dintre Statul maghiar și 
Biserică s-a acutizat o dată ce guvernul ungar nu a 
recunoscut parohiile românești înființate după 
anul 1918, a confiscat proprietățile acestora, iar 
clerul nu a mai fost salarizat. Era încă o metodă 
prin care preoții români au fost determinați să se 
refugieze în România, comunitățile românești 
fiind astfel mai ușor de maghiarizat. 

Actele legislative emise de guvernul 
maghiar în anii dictatului au adus modificări 

semnificative inclusiv în viața confesională. Prin 
ordinul cu nr. 1440/1941, completat de 1470/1940 
M.E., biserica a fost obligată să plătească 
despăgubiri bănești pentru proprietățile pe care le 
deținuse până la pronunțarea dictatului, fiindu-i 
confiscate și sechestrate terenuri, păduri și alte 

[5]
averi bisericești . Pe baza aceluiași ordin, au fost 
trecute în patrimoniul statului maghiar imobilele 
ce aparținuseră bisericilor românești, ordinul 
prevăzând că „mobilele alienate de Stat cu titlu 
gratuit în favoarea altor instituțiuni, sau unor 
persoane particulare, trec și ele de deplin drept în 

[6]
proprietatea statului maghiar”.

Situația era prezentată și în Raportul 
Episcopiei Ortodoxe de Oradea, în care se arată 
că, în primele zile ale ocupației horthyste, 
„administrația militară a reușit să deposedeze de 
ultima brazdă de pământ, primită din reforma 
agrară română, sate întregi, toate instituțiile 
culturale românești, în primul rând biserica și 

[7]Episcopia Ortodoxă Română” . Rând pe rând, tot 
mai multe parohii au fost „deposedate de 
pământurile ce le-au primit pe baza legii reformei 
agrare, ca sesiuni bisericești,  preoțești, 

[8]cantorale” . Încercările de remediere a acestei 
realități au rămas fără vreun răspuns favorabil: 
„ne-am plâns la guvern fără să primim un răspuns 

[9]satisfăcător” . 
Ordonanța cu nr. 24024/1940V.Km. 

precum și ordonanța 700/1941, au contribuit 
substanțial la procesul de maghiarizare, 
autoritățile ungare limitând drastic înființarea 
școlilor primare românești, a claselor cu predare 
în limba română și a școlilor confesionale. 
Convertirea forțată a românilor a fost realizată 
intens și prin sistemul de învățământ, o pârghie 
extrem de facilă în obligarea elevilor de a accepta 
confesiunile specifice etnicilor maghiari. Este 
edificator în acest sens exemplul școlii din Carei, 

[10]unde învățătoarea a ars cărțile românești , 
precum și cazurile școlilor din orașul Satu Mare, 
„în care au fost convertiți aproximativ 500 de 
elevi români prin acțiunea preotului catolic Ulicec 

[11]și a profesorilor Lövincz Layod, Koos și Acs” . 
Inspectoratul școlar din Debrecen, prin 

adresa cu nr. 3746/1940, din 19 ianuarie, 
„îndruma” conducerile școlilor secundare ca în 
școlile frecventate de elevi ortodocși români, 
„religia să se facă în limba Statului, adică în 

[12]ungurește”(s.n.) .
Deznaționalizarea prin intermediul școlii, 

în care marea majoritate a dascălilor erau 
maghiari, a fost cu ardoare susținută de autorități, 
astfel, deși au fost înaintate guvernului ungar 
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circa 800 de cereri pentru autorizarea școlilor 
confesionale primare în limba română, până la 
începerea anului școlar 1941-1942 Ministerul 
Instrucțiunii Publice maghiare n-a rezolvat nici 

[13]
măcar o singură cerere!

Preoți i  români,  prin cursuri le  de 
catehizare, erau  cei care se străduiau să asigure o 
formă de învățământ în limba română.

 În județul Satu Mare, din 20 de școli 
primare, existente înainte de dictat, nu s-a 
menținut niciuna, în întreg județul neexistând 

[14]
nicio școală secundară românească . Elevii 
români erau „persecutați mereu prin batjocoriri de 

[15]
către învățătorii unguri” , iar părinții, la 
întrebarea în ce limbă doresc să învețe copiii lor?, 
erau obligați să răspundă în prezența jandarmilor 
și notarului, „siliți a alege limba maghiară dacă nu 

[16]vor să se expună tuturor șicanelor posibile” .  
Părinții care au semnat cererile de înființare a 
claselor cu limba de predare română au fost 
intimidați prin diverse metode, inclusiv de către 
autoritățile locale, astfel că, deși în fiecare 
comună existau mai mult de 20 de semnături, cât 
solicita legea ungară, toți cei care au semnat erau 

[17]chemați de notar „pentru cercetare” , fiind 
întrebați „cine i-a pus să semneze cererea și dacă 

[18]au știut ce semnează?
Consulul Mihai Marina, reprezentantul 

României la Consulatul General de la Oradea, 
semnala atitudinea plină de curaj a românilor care 
au militat pentru înființarea școlilor confesionale: 
„semnarea curajoasă a cererilor pentru școlile 
confesionale românești a fost un examen 
elocvent, cu atât mai mult cu cât această 
manifestare de voință a înfruntat voința 
jandarmului și a notarului ungur, și a însemnat în 
același timp un angajament general de contribuție 

[19]materială pentru susținerea acestor școli” .
Impunerea învățământului în limba 

maghiară era considerată de către români o 
„adevărată inchiziție sufletească și o insultă la 
demnitatea unui neam dornic de cultură și 

[20]înaintare” . 
Încercarea impunerii utilizării limbii 

maghiare, inclusiv în liturghia religioasă, a stârnit 
protestul preoților, care își justificau refuzul prin 
diferite explicații ce țineau de procedurile de cult, 
sau de misiunea pastorală pe care o aveau, aceea 
de a sluji credincioșilor în limba în care sunt 

[21]înțeleși de către aceștia . Preoții, însă, au fost 
obligați să accepte să fie intonat, în cadrul 
liturghiei, imnul național maghiar, în caz contrar 

[22]„expulzarea lor era certă” .  

Una din frecventele modalități prin care 
românii erau determinați să se convertească la 
religii maghiare era cea aplicată în garnizoanele 
militare: „…rezerviștii români înapoiați de pe 
frontul rusesc, ajunși în garnizoanele unităților 
din care fac parte, sunt menținuți sub arme, în timp 
ce rezerviștii unguri sunt lăsați la vatră... În același 
timp însă, ofițerii unguri fac presiuni asupra lor, 
constrângându-i să treacă la una din religiile 
maghiare. Cei care consimt să treacă, sunt imediat 
desconcentrați, iar cei ce se opun sunt trimiși la 

[23]
diverse detașamente de muncă” . A fost și cazul 
soldatului rezervist Balota Ioan din Careii Mari, 
județul Satu Mare, care „după ce a consimțit să 
treacă la religia romano-catolică a fost imediat 

[24]desconcentrat” .
În orașul Satu Mare locuitorii puteau 

obține un loc de muncă pe baza unui certificat 
emis de către preotul catolic Ulicec, iar eliberarea 
acestuia se făcea doar după ce solicitantul semna o 
cerere prin care se obliga să treacă la religia 

[25]catolică.
Renunțarea la propria confesiune și 

convertirea forțată, modificarea registrelor de 
stare civilă, maghiarizarea antroponimelor, 
distrugerea, profanarea sau închiderea 
bisericilor, nerecunoașterea episcopiilor greco-
catolice românești și anihilarea vieții ortodoxe 
s-au constituit în anii 1940-1944 într-un 
complex de acțiuni menite să contribuie la 
destabilizarea valorilor identitare românești.

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului, în 
jurisdicția căreia se aflau cea mai mare parte a 
parohiilor sătmărene, a încetat a exista (nu și sub 
aspect canonic) datorită unui complex de factori 
coercitivi:
- interdicția dată de guvernul ungar episcopului 
Vasile Stan de a se reîntoarce în scaunul episcopal, 
exilat la Sibiu;
- expulzarea preoților ortodocși; 
- închiderea bisericilor;
- confiscarea sesiilor parohiale și a altor bunuri 
materiale; 
- lipsa salarizării.

Transformările la nivel identitar, în anii 
Dictatului de la Viena, s-au confruntat cu asaltul 
destabilizator asupra bisericii ortodoxe, discursul 
identitar fiind anihilat prin interzicerea 
cultului ortodox. Această interdicție nu s-a făcut 
prin acte scrise, ea a fost impusă prin ordine 
verbale și prin manifestări restrictive, violente, 
segregaționiste, menite să determine credincioșii 
să renunțe la propria confesiune. 
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În acest context, apartenența la cultul 
ortodox a căpătat expresia unei modalități de 
raportare identitară, de unitate spirituală și 
comuniune confesională. Expulzarea locuitorilor 
și a preoților, refugiul, reprezenta chiar 
distrugerea acestei comunități etnice și ecleziale. 
Cel mai rapid distruse au fost tocmai comunitățile 

[26]
ortodoxe, prin expulzarea tuturor locuitorilor , 
cu preponderență a ortodocșilor din localitățile de 
coloniști:  Ianculești, Horea, Marna Nouă, 
Scărișoara Nouă, Tiream, Pișcolt, Lazuri, Peleșu 
Mare, Gelu, Baba Novac. Totalul populației 
expulzate în lunile septembrie și octombrie 1940  

[27]
a fost de cca. 10.000 .

Desconsiderarea bisericii ortodoxe de 
către puterea maghiară a fost clar exprimată încă 
din primele luni ale stăpânirii, când „bisericile au 
fost închise, iar preoții obligați să părăsească 

[28]teritoriul cedat Ungariei” . Rămânerea clerului 
alături de comunitățile pe care le păstoreau era 
considerată un pericol real, iar drept consecință 
imediată „un număr foarte mare de preoți 
ortodocși au fost siliți să părăsească partea 
Transilvaniei  trecută sub administrația 

[29]maghiară” . 
Odată cu evacuarea administrației 

românești din teritoriul județului Satu Mare s-au 
retras și funcționarii publici, ei reprezentând, 
alături de coloniști, cel mai mare procent de 
ortodocși.

Singurul episcop ortodox rămas pe 
teritoriul Ardealului, I.P.S.S. Nicolae Colan, 
descria relevant întregul proces de anihilare la 
care a fost supusă ortodoxia din Ardeal: 
„bisericile ne-au fost dărâmate sau arse, sau 
prefăcute în magazii, sau închise; școlile ne-au 
fost luate, așezămintele culturale desființate; 
bunurile câștigate cu trudă jefuite, folosirea 
graiului nostru neîngăduită uneori nici chiar pe 

[30]stradă” . 
Desființarea parohiilor ortodoxe din 

județul Satu Mare, sau distrugerea arhivelor de 
către autoritățile maghiare au determinat ca 
sursele informative supuse cercetării să fie reduse 
sub raport numeric, iar formulări de genul „în anii 
grei ai Dictatului viața bisericii ortodoxe a 
încetat”, să le găsim frecvent. 

În anul 1944, sub pseudonimul Radu 
Brazdă, episcopul Nicolae Colan prezenta în 
Telegraful român situația bisericilor ortodoxe din 
Ep i s cop i a  Maramureșu lu i ,  sub l i n i i nd 
numeroasele intervenții făcute de Episcopia 
Clujului la Budapesta, pentru a cere guvernului să 

„îngăduie așezarea măcar a câtorva preoți în 
Maramureș. Toate acestea au rămas fără 

[31]
rezultat” .

Hegemonia unui regim politic dictatorial 
a determinat anihilarea ortodoxismului în această 
parte de țară, reprezentat printr-un procent de 
doar 4,4% ortodocși din totalul populației, dar 
mai ales neavând susținerea de care s-a bucurat 
biserica greco-catolică, din partea Sfântului 
Scaun, care a refuzat și s-a opus în repetate 
rânduri modificării jurisdicțiilor teritorial-
administrative catolice, solicitată insistent de 
autoritățile maghiare, după ocuparea 

[32]
Ardealului în 1940 .  

Biserica greco-catolică, preoții săi, în cea 
mai mare parte au rămas alături de credincioși, 
încercând să păstreze normalitatea unei vieți 
confesionale supuse numeroaselor restricții.

Inclusiv publicațiile religioase au fost 
cenzurate, de altfel românii au avut dreptul, în 
anii dictatului, să editeze doar 5 publicații în 
limba română, în timp ce în sudul Transilvaniei se 
editau 24 de publicații de presă în limba 

[33]maghiară .
Cele 5 publicații românești erau „Tribuna 

Ardealului”, sub conducerea profesorului dr. 
Emil Hațieganu, „Săptămâna”, condusă de 
preotul Ioan Costan, „Viața ilustrată”, ce apărea 
sub conducerea episcopului Nicolae Colan, 
precum și periodicele religioase „Cuvântul 
Adevărului” (interzis din 1941) și „Curierul 
creștin” (ultimul număr apare în anul 1942). 
Biserica a găsit diferite metode de a publica 
tipărituri românești, mai ales sub forma unor 
calendare tipărite de Episcopia română unită din 
Oradea, editura Sf. Nichita a preoților uniți din 
Cluj, editura călugărilor din Bixad, județul Satu 
Mare, și Editura Episcopiei Române Ortodoxe 
din Cluj. Amintim aici „Calendarul nostru”, 
tipărit de călugării de la mănăstirea Bixad, și 

[34]calendarul „Viața creștină”  întocmit de preotul 
Vasile Chindriș, prin editura Sf. Nichita din Cluj.

În ședința consistorială ținută la data de 4 
decembrie 1941, episcopul greco – catolic 
Alexandru Rusu al Maramureșului, semnala 
faptul că „tot ce biserica noastră din aceste părți a 
avut ca presă periodică a încetat odată cu 
hotărârea arbitrală de la Viena și toate 
intervențiile făcute de atunci, pe toate căile 
posibile, pentru reînvierea măcar a câtorva dintre 
publicațiile avute au rămas până acum fără 
rezultat. Nici buna revistă lunară, menită a fi de 
ajutor pe amvon și în pastorație, a părinților 
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basi l iani :  „Cuvântul  Adevărului” ,  n ic i 
publicațiile menite a îndruma și anima mișcarea 
agristă („Agru” și săptămânalul „Dumineca”), 
nici „Viața creștină”, organul menit a lua, cu atâta 
folos, locul gazetei „Unirea Poporului”, dar nici 
măcar „Micul misionar”, atât de mult îndrăgit de 
tânăra generație misionară, nu pot vedea încă 
lumina zilei. Ba chiar „Vestitorul”, organul oficial 
al Eparhiei noastre de pe Crișuri, poate să iasă 
numai în formă de circular, așa cum este Buletinul 
acesta al nostru. Singurul organ românesc de 
publicitate în Ungaria este „Tribuna Ardealului”, 
cunoscutul cotidian, căruia i s-a permis să se 
numească <organ de afirmare al Românilor din 
Ungaria>, atribut căruia se străduiește să-i 
răspundă în măsura îngăduită de cenzura 

[35]oficială” . Episcopul de Maramureș recomanda 
clerului să cumpere „Tribuna Ardealului”, 

[36]sprijinind astfel apariția sa și pe mai departe . 
Interdicțiile impuse de autorităților 

maghiare au fost multiple, iar într-un regim politic 
dictatorial și discriminator orice reacție de 
opoziție putea avea consecințe fatale. Cu toate 
acestea, preoții români au încercat să păstreze 
caracteristicile identitare și să aplaneze urmările 
nefaste ale politicii de deznaționalizare pe care 
puterea maghiară o promova.

Vizitațiile canonice ale episcopilor, 
slujbele religioase, liturghiile din duminici și 
sărbători, catehezele, orele de religie, cărțile de 
rugăciuni, mesajele transmise prin predici și 
pastorale, toate au avut menirea de a ține unite 
comunitățile românești și de a le insufla puterea 
de a nu ceda în fața metodelor persuasive de 
maghiarizare. Preoții, „tot în număr prea mic 
față de mulțimea credincioșilor, și-au înzecit 
s t r ă d a n i i l e  c a  s ă  î m p l i n e a s c ă  c e l e 
trebuincioase, împotriva tuturor greutăților ce 

[37]s-au ridicat de-a curmezișul vrerilor lor” .
Din analiza documentelor vremii, 

transpare atitudinea preoților în noua realitate 
politică, sub o stăpânire străină și deseori ostilă, 
dar pe care erau obligați să o accepte, să facă 
compromisuri menite să asigure continuitatea și 
existența lor, precum și pe cea a credincioșilor 
români. Trăitorii unor vremuri tulburi sau 
limpezi, preoții români au reprezentat pentru 
credincioși limanul dătător de speranță: „veghea 
neamului a fost popa satului, preotul român. Prin 
pregătirea lor și prin sânge au fost destinați să 
conducă turma credincioasă peste orice obstacol 
și cu credință-n Dumnezeu. În jurul bisericilor se 
desfășoară viața noastră și ființa de cetățean. 
Orice treabă are țăranul, o discută cu popa…De 

aceea au rămas la mărginime până-n Tisa și Giula 
ca pietre de granit, cetățui de rezistență. Popa cu 
iclejia și neamul cu conștiința s-au găsit alături de 
țăranul părtaș al tuturor bucuriilor și necazurilor 
de care s-au izbit. Prin ele a viețuit și s-a 
consolidat pe zi ce merge conștiința noastră de 

[38]
români!”  .

Mentalitatea colectivă tradițională a 
perceput și apreciat pozitiv relația comunitate-
biserică, existența cotidiană, dar mai ales cea 
spirituală, fiind subsumată conceptelor creștine. 
Atacurile lansate împotriva bisericii au fost 
implicit îndreptate și împotriva comunităților 
românești, bulversând destine individuale, 
destrămând colectivități ce păreau indestructibile. 

Pierderea caracteristicilor identitare, 
limbă, cultură, religie, a fost pericolul major în 
fața căruia necesitau a fi adoptate și aplicate 
soluții pertinente, dar cu prudența și multiplele 
limite pe care le impunea un regim politic ostil. 
Orice atitudine de răzvrătire, oponența sau 
rezistența promovată de preoții români se 
confrunta cu un pericol continuu și, în mod 
special, cu măsurile coercitive aplicate de puterea 
maghiară.

Martorii epocii descriau cu dramatism 
evenimentele trăite: „prin expulzări de preoți și 
învățători, prin interzicerea întrebuințării limbii 
române chiar și în conversațiile particulare, prin 
îndepărtarea inscripțiilor românești, prin 
împiedicarea preoților români de a catehiza în 
școlile primare, prin desființarea școlilor 
secundare românești, prin arderea cărților 
românești, prin manualele ungurești introduse în 
școlile primare, - pline de aprecieri jignitoare la 
adresa națiunii române, prin înfometarea satelor 
r o m â n e ș t i ,  p r i n  a n u l a r e a  b r e v e t e l o r 
comercianților și industriașilor români, prin 
sechestrarea tuturor clădirilor edificate pe 
terenuri primite de la Statul Român, prin 
trimiterea în masă a românilor pe frontul de 
răsărit, prin distrugerea și înstrăinarea avuturilor 
expulzaților și refugiaților, prin interzicerea 
țăranilor de a-și vorbi limba maternă, prin 
obligarea românilor să învețe și să cânte cântece 
jignitoare la adresa României și prin alte măsuri 
drastice, profitorii dictatului de la Viena au 
urmărit deznaționalizarea totală sau totala 

[39]nimicire a românilor din Ardealul de Nord” .
Dictatul de la Viena a fost cu certitudine 

un eveniment istoric care a schimbat cursul vieții 
multor români, într-un sens nedorit. Dacă o parte a 
populației a fost nevoită să se refugieze 
părăsindu-și familia, casa și satul natal, alții, 
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plecați pe la orașe în căutarea bunăstării, au 
revenit în Ardealul lor, tocmai pentru a-i fi 
aproape în încercările pe care le avea de traversat. 
Sub titlul sugestiv „Pleacă un om în Sătmar…”, 
ziarul „Gazeta Transilvaniei” publica un articol  
emoționant, ce oglindea trăirile unui om marcat de 
amploarea transformărilor: „La început nici el, ca 
și noi, nu a vrut să creadă. Nici el nu putea să 
înțeleagă, nu se putea dumiri cum de se poate una 
ca asta. Cum de s-au îndurat domnii să dea din 
trupul Ardealului, mâinile lui? Cum de s-a putut 
ca satul lui, așezat acolo din josul pădurii de fagi, 
să treacă sub altă stăpânire, să capete alte legi, să i 
se spună în altă limbă. Nu, nu putea înțelege, cu 
slaba lui pricepere, de ce s-a făcut aceasta. 
 …A plecat de acasă, din satul lui, acum 
câțiva ani. Pornise prin țară cu nădejdea că din 
munca și osteneala lui va putea adăuga acolo, 
lângă casă, un iugăr, două de pământ…S-a oprit 
aici, în Brașovul nostru și a așteptat la porțile 
fabricilor, până i s-a dat de lucru. În fabrică munca 
nu era tocmai ușoară. S-a deprins în urmă și cu 
mașinile, și cu fumul și cu șefii lui streini. Și-a 
strâns frumos într-o desagă cioarecii și cămașa 
albă cu care venise îmbrăcat și a luat pe el un halat 
de lucru. Cu plata pe care o lua se gândea numai că 
va putea într-o zi să se întoarcă în satul lui, de-
acolo din marginea țării, și să ducă un trai potolit și 
cu mai puține griji. 
 …S-a iscat însă un zvon: o parte din 
Ardeal va fi cedat Ungariei. Apoi zvonul a devenit 
știre și acum este un adevăr! Nu a voit să creadă. 
După cum nici noi nu am vrut să credem. În urmă 
însă a înțeles și a plâns. A plâns ca și cum i-ar fi 
murit un părinte sau un copil. În mintea lui 
niciun gând nu mai putea să prindă viață, niciun 
rost nu și-l putea vedea înfăptuit. În inima lui i se 
făcuse un gol cât ostrovul acela pe care-l face 
Someșul acolo la răsărit de satul lui. Ce să facă? El 
trebuie totuși să se întoarcă acolo, în satul lui, la 
căsuța lui, la pământul puțin pe care-l are și să 
trăiască acolo.
 …El pleacă, se întoarce acolo, în satul lui 
din Sătmar. El știe desigur că pământul lui va fi 
luat de grofii de odinioară, că tot avutul lui va 
rămâne la voia întâmplării, că viața lui va fi așa de 
puțin omenească. El știe toate acestea. Și totuși, în 
Sătmarul copilăriei și al părinților lui, în satul 
limbei și bisericii lui, acum sub altă stăpânire, se 
întoarce. Și ca el, atâția alții fac.
 Pentru că ei și-au adus aminte, le-a 
izbucnit acolo în suflete vocea, chemarea tuturor 
celor care au trăit înaintea lor. Toți aceștia le-au 

strigat în limba lor. 
 De aceea a plecat cu fruntea sus. El pleacă 

[40]
acasă. El pleacă în Sătmarul lui românesc! ”

Considerați întotdeauna reprezentanții și 
conducătorii spirituali ai comunităților, preoții 
români și-au asumat rolul de susținători și 
promotori, fiind cei ce reprezentau „vocea 
comunității”, tot mai „stinsă” și interzisă în noile 
condiții politice. Biserica a încercat să-și exprime 
astfel forța de menținere a individualității 
spiritual-naționale a românilor ardeleni, 
transformând o epocă ce se dorea a fi una a 
destrămării, într-o epocă a consolidării unității, în 
care solidaritatea în fața pericolului a determinat o 
redeșteptare a valorilor identitare. Consulatul 
General Regal Român de la Oradea, prin raportul 
întocmit de către consulul Mihai Marina către 
vicepreședintele Consiliului de Miniștri Mihai 
Antonescu, evidenția aceste sentimente 
identitare, susținute de speranța eliberării țării: 
„zilnic vin la Consulat români, țărani și muncitori 
care cer permisiunea să trecă în România, pentru 
că nu mai suportă atmosfera de aici. Exodul 
populației ar fi uimitor dacă s-ar permite. Singurul 
lucru care-i mai reține este speranța refacerii 
Țării. Un optimism robust și neclintit am găsit în 
toate părțile la țărani. Înainte de a ști cu cine 
vorbesc, mulți mi-au împărtășit credința lor în 
refacerea țării și revenirea la sânul Patriei 
românești. Mi s-au relatat nenumărate cazuri în 
care țăranii își îmbărbătau preoții și învățătorii 
români, prin credința lor nestrămutată. 

Asprimea ungurească în loc să-i răpuie i-a 
îndârjit. Ceea ce s-a însămânțat fragmentar timp 
de 22 de ani, s-a închegat și întărit într-un singur 
an de persecuție. Singura notă îmbucurătoare și 
generală ca aspect este conștiința națională 
românească, trează și dârză, de sus, de la Vlădică, 

[41]până jos la cel mai sărac țăran român” .
Eugen Filotti, ministrul plenipotențiar al 

României la Budapesta, în informarea prezentată 
vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Mihai 
Antonescu, sublinia rolul deosebit al bisericii și al 
preoților din Ardealul de Nord: „am putut să-mi 
dau seama ce puternic suport moral și național 
este biserica pentru populația românească și cu 

[42]câtă râvnă clerul își îndeplinește menirea” . 
Ministrul Filotti evidenția atitudinile naționale: 
„persistă indestructibilă o altă urmă mult mai 
puternică în sufletele populației românești: 
amintirea anilor de libertate, conștiința de neam și 
dragostea de limbă, purificată definitiv de 
provincialismele mai vechi. Cu toate expulzările, 
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uciderile și emigrările voluntare, care acestea din 
nefericire nu pot fi oprite nici acum, masa 
românească din sate afirmă prin atitudinea ei 
tăcută, răbdătoare și plină de încredere, vigoarea 

[43]
și durata românismului acestui pământ ”.

Rectorul Universității din București, 
[44]

Horia Hulubei, remarca  în anul 1944, că, în 
ciuda tuturor vexațiunilor la care au fost supuși 
românii în anii dictatului, ei și-au păstrat 
raportarea identitară la pământul Transilvaniei: 
„problema transilvăneană nu poate fi pusă în afara 
cadrului general al românismului. Transilvania 
face parte integrantă din viața noastră națională iar 
soluționarea chestiunilor românești, oricare ar fi 
conjuncturile după acest război, cer să se repare 
greșeala din 1940. Cu toate greutățile, vexațiunile 
și suferințele cauzate de administrația străină 
îndelungată, Transilvania a rămas leagănul tuturor 
aspirațiunilor etnice românești. Administrația 
românească, atunci când dreptatea a surâs și 
pentru neamul nostru, a fost cu o perfectă 
înțelegere pentru străini, aduși în aceste locuri prin 
politici de colonizare.

Românii au uitat toate suferințele trecute 
și au dat larg și generos dreptul la viață oricui 
declara că înțelege să ne respecte legile. Marea 
tragedie a românilor din teritoriile transilvănene, 
trecute greșit sub administrație străină, arată cât de 
neadmis ar fi să nu se revină asupra delimitării 
fruntariilor. Românii au avut prea mult de suferit 
din cauza așezării lor în mijlocul conflictelor 
altora, ei și-au păstrat însă cu sfințenie calmul și 
linia de conduită neagresivă... Avem atât de 
evident drepturi eterne în aceste locuri, încât o 
pace viitoare nu va putea să nu respecte integral 
imperativele românești. Oricum s-ar așeza 
lucrurile, Transilvania trebuie să fie a noastră și în 

[45]formă, cum este de fapt” . 
Politicile de deznaționalizare au afectat 

istoria multor popoare, „epurarea etnică fiind o 
soluție veche, practicată de nenumărate ori. 
Balcanii au fost un teren privilegiat pentru 
asemenea experiențe. A omogeniza și a 
naționaliza sunt procese mult mai complicate 
decât par. Epurarea etnică e însoțită de cea 
culturală... Ștergerea vestigiilor trecutului 
celuilalt, și mai ales a locurilor de cult (de altă 
credință decât cea proprie), este semnul luării în 
posesie a teritoriului. Distrugerea locurilor de cult 
ale celuilalt sau transformarea lor în spații de 
celebrare a propriei credințe, reprezintă gesturi de 

[46]violență ce însoțesc omogenizarea forțată” .
Conviețuirea și raporturile sociale au fost  

marcate negativ în anii 1940-1944, ideologia 

puterii maghiare contribuind la atitudini 
extremiste care au tensionat negativ raporturile 
conviețuirii. Etnicitatea s-a transformat tot mai 
accentuat în marcă a diferențelor sociale, 
determinând ca raporturile intracomunitare 
cotidiene să se structureze separatist, pe principii 
ce încurajau etnocentrismul. Realitățile vieții 
cotidiene erau susținute prin inculcarea cu 
malversațiune a conceptului de superioritate 
etnică maghiară, iar populația românească, deși 
majoritară, era așezată inegal și defavorizată, pe 
treapta inferioară a relațiilor sociale. 

Se demonstra, o dată în plus, că formele 
multiple de manifestare a identității incumbă și 
raportarea la celălalt, implicând perceperea 
alterității prin acceptarea sau, dimpotrivă, prin 
respingerea sa.  Realități le unei regiuni 
pluriconfesionale și multietnice au evidențiat 
istorii conflictuale sau, dimpotrivă, conviețuiri 
pașnice, încercări de redefinire a identității  
raportate la valorile comunității,  sau la 
transformările socio-politice. Relațiile româno-
maghiare, într-o permanentă și tumultuoasă 
transformare, au oferit, și cu certitudine vor mai 
oferi, numeroase teme de dezbatere, discuții pro și 
contra, subiectivități mai mult sau mai puțin 
firești, obiectivități circumscrise spiritului de 
reconciliere și acceptare a alterității. 

Fiecare parte implicată în trăirea sau 
cercetarea istoriei își evidențiază meritele, își 
strigă umilințele, iar uneori își recunoaște 
valoarea constructivă comună, interculturală. 
Indiferent de epoca în care s-au manifestat, 
relațiile româno-maghiare au fost supuse 
imperativelor puterii politice și influențate, 
pozitiv sau negativ, de ingerințele acesteia. 
Consecințele dramaticilor ani 1940-1944 au fost 
atât de dureroase pentru comunitățile românești, 
încât amintirile acelor vremuri sunt și azi, pentru 
supraviețuitori, pline de amărăciune și imposibil 
de uitat! Drept consecință, le moștenim în propria 
noastră istorie, ca pe o realitate pertinent 
evidențiată prin aserțiunea unuia din marii teologi 
ortodocși, Dumitru Stăniloae: „din primul 
moment al existenței sale, eul are și notele pe care 

[47]i le dă istoria înaintașilor săi” .
Recrudescența deznaționalizării poate fi 

împiedicată tocmai prin (re)cunoașterea 
pluralității și varietății culturilor, prin prevenirea 
transformării procesului de aculturație într-unul 
de asimilare, printr-un dialog interetnic menit să 
promoveze libertatea de exprimare identitară, 
chiar și în complexitatea și diversitatea 
comunităților multietnice.
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46 Despre civilizaţia convieţuirii, Andrea Riccardi, Bucureşti, 2008, p. 35.
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Informații	despre	averea	mobilă	și	imobilă
	a	Colegiului	Național	Mihai	Eminescu	

din	Satu	Mare

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

   n acest material prezentăm, fără a 
comenta, câteva date despre averea mobilă și 
imobilă a Liceului Mihail Eminescu din Satu 
Mare, actualmente Colegiul Național Mihai 
Eminescu.

Facem observația că învățământul 
elementar catolic început de iezuiți în anul 1634 a 
funcționat într-o clădire aflată pe terenul căreia se 
află acum Colegiul Național Mihai Eminescu din 

[1]Satu Mare.
În perioada 1912-1919, în actuala clădire 

a Colegiului Național Mihai Eminescu din Satu 
Mare, a funcționat Liceul Catolic Regesc.

Liceul nostru este cel mai vechi din 
România care poartă numele lui Mihai Eminescu. 
Încă de la înființarea acestuia, Mihai Eminescu a 
fost considerat „patronul spiritual” al liceului. 

Domnul dr. Lucian Cucuiet mi-a transmis 
informațiile următoare. Tratatul de Pace între 
Puterile Aliate și Asociate, între care și România 
pe de o parte și Ungaria pe de altă parte, din 4 
iunie 1920 de la Trianon, a intrat în vigoare la 26 
iulie 1921 și cuprinde 364 de articole. Conform 
acestui tratat, în Articolul 191 se prevede: 
„Statele cărora li s'a transferat un teritoriu al 
fostei monarhii austro-ungare sau cari s'au născut 
din desmembrarea acestei monarhii, vor dobândi 
toate bunurile și proprietățile ce aparțin 
Guvernului ungar, din trecut sau actual, și situate 
pe teritoriile respective. După prezentul articol, 
bunurile și proprietățile fostului sau actualului 
Guvern ungar vor fi considerate ca cuprinzând 
bunurile aparținând fostului regat al Ungariei și 
interesele acestui regat în bunuri cari aparțineau 
în comun monarhiei austro-ungare, precum și 
toate proprietățile Coroanei și bunurile private 
ale fostei familii suverane a Austro-Ungariei. 
Aceste State nu vor putea totuș să ridice nici o 
pretențiune asupra bunurilor și proprietăților 
fostului sau actualului Guvern al Ungariei situate 
în afară de teritoriile lor respective. Valoarea 

bunurilor și proprietăților dobândite de diferite 
State, exceptând Ungaria, se va fixa de 
Comisiunea de reparațiuni pentru a fi trecută în 
debitul Statului dobânditor și în creditul Ungariei 
în contul sumelor datorate ca titlu de reparațiuni. 
[…] Ca excepție la dispozițiile de mai sus, se vor 
transfera fără plată: […] Școlile și spitalele, 
proprietăți ale fostei monarhii austro-ungare; 

[2][…] ”
Din conținutul Dosarului nr. 143 privind 

aplicarea Tratatului de la Trianon, aflat în fondul 
arhivistic „Tratatul de la Trianon” păstrat la 
Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor 
Externe din București, rezultă că în perioada 8 
august 1921-4 decembrie 1921 s-a desfășurat 
inventarierea și  evaluarea bunurilor și 
proprietăților Statului Ungar din provinciile 
alipite: Transilvania, Banat, Crișana, Satu Mare și 
Sighetul Maramureșului, care, în virtutea 
articolului 191 din Tratatul de Pace cu Ungaria, 
au trecut în proprietatea Statului Român. În acest 
dosar sunt specificate rezultatele generale ale 
evaluării bunurilor și proprietăților cedate fără 
plată, printre care și licee.

Din fondul arhivistic „Ministerul 
Instrucțiunii”, aflat în păstrare la Arhivele 
Naționale din București, reiese că în inventarul 
nr.  713,  dosarul  nr.  724/1925,  se  af lă 
corespondență, memorii, expuneri de motive și 
tabele cu privire la inventarierea și evaluarea 
bunurilor și proprietăților fostului Stat Ungar 
rămase României prin Tratatul de la Trianon. 
Sunt menționate din județul Satu Mare: 3 școli 
din Satu Mare, 1 școală din Carei, precum și școli 
din 11 localități rurale.

Prima informație despre statutul clădirii 
în care acum funcționează Colegiul Național 
Mihai Eminescu apare în Anuarul Liceului 
„Mihail Eminescu” din Satu-Mare, pe anul 
școlar 1919–1920. Între 13-14 iulie 1919, Statul 
român, „prin reprezentanții săi: Dr. Alexandru 
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Pteancu, director regional al regiunei Oradea-
Mare; Dr. Alexandru Racoți, prefectul județului 
Satu-Mare și Dr. Vasile Lohan, primul director al 

[3]liceului nostru ”, a preluat clădirea în care a 
funcționat Gimnaziul Regal Catolic, iar în 5 

[4]octombrie 1919  au început cursurile primului an 
școlar la Liceul Mihail Eminescu din Satu Mare. 
În acestă clădire, începând cu anul 1919, a 
funcționat o perioada scurtă și Liceul Maghiar de 
Stat .  În România Mare,  prin hotărârea 
„Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului 
și ținuturilor românești din Ungaria” din 12 
august 1919, în 27 de licee românești de stat au 
fost numiți directori. La poziția 17 scrie „Liceul 
«Mihail Eminescu», Sătmar, Dr. Vasile Lohan, 

[5]fost profesor la liceul din Seghedin. ”
În Arhiva Colegiului există o copie după 

[6]un document cu numărul 6356 . La „Avere 
civilă” scrie Liceul supr. [superior] No. 1 cu curte 

2se află pe o parcelă de 7208 m  la nr. top 499 pe str. 
2Sirmai, iar grădina de 2496 m  la nr. top 500/1 se 

află tot pe str. Sirmai. La „Foaie de proprietate” 
scrie: „Pres: 18 februarie 1920. Nr. 901 c.f. Preț 
de cumpărare 87000 L 100 b. În baza contractului 
de vânzare încheiat în Satu-Mare la 21 junie 1919 
și a schiței alăturată asupra imobilelor Nr. 499 și 
vor fi transcrise din cartea funduară Nr. 977 se 
întabulează dreptul de proprietate în favoarea lui 
«LICEUL MIHAIL EMINESCU» proprietatea 
«STATULUI ROMÂN».”

În anul 1938, Colegiul nostru avea: 
„TABLOU

de averea mobilă și imobilă a liceului și 
internatului M. Eminescu la 31 Martie 1938

Proprietatea clădită a liceului           19.042.240.-
Proprietatea clădită a internatului       3.133.320.-
Terenul viran al internatului                  400.000.-
Material și efecte de consumație            156.957.-
Mobilier                                                686.109.-
Sala festivă                                              57.534.-
Sala de desemn                                        77.584.-
Tablouri pictate                                       70.300.-
Mobilier (diverse)                                 185.408.-
Mobilier și instalațiuni la internat          646.521.-
Colecția geografică                               133.358.-
Colecția aparatelor fizice                      463.823.-
Colecția de chimie                                  95.550.-
Colecția de științele naturale                 703.357.-
Mobilierul din muzeul de șt.-naturale     27.700.-
Biblioteca din colecția de șt.-naturale     35.108.-

Biblioteca profesorală                          466.501.-
Biblioteca tinerimii                                55.727.-
Biblioteca cursului inferior                    12.715.-
Biblioteca internatului                             1.500.-
Acții la Banca Județeană (averea int.)       5.400.-
Soldul în numerar                                 735.199.-

[7]Total                                               27.191.911.-

La data de 11 iulie 1939 se face „Foaia de 
posesiune No. 6356”, în care la „B. FOAIA DE 
PROPRIETATE” scrie: „Prez. la 18 Febr. 1920. 
No. 901 c.f. Preț de cumpărare: 87.000 lei. În baza 
contractului de vânzare cumpărare, încheiat în 
Satu-Mare, la 21 Iunie 1919 și a schiței alăturate, 
asupra imobilelor No. top. 499 și 500/1. 
transcrise din cartea funduară No. 977 se 
intabulează dreptul de proprietate în favoarea lui 
«Liceul Mihail Eminescu» proprietatea «Statului 

[8]Român». ”
La data de 16 februarie 1940, se face 

„Foaia de posesiune Nr. 976” în care la „B. Foaia 
de proprietate” scrie: „Prez. la 7 Februarie 1924 
Nr. 403. În baza ordonanței de mai sus și în baza 
ordonanței Nr. 1654/923 c.f. dreptul de 
proprietate asupra imobilului sub Nr. de ord. A. I. 
1-2, se întăbulează în favoarea Liceului Mihail 

[9]Eminescu proprietatea Statului. ”
Tot la 16 februarie 1940, în „Foaia de 

posesiune Nr. 8031”, în „B. Foaia de proprietate” 
scrie: „Prez. la 26 Aprilie 1929 Nr. 2795 c. f. 
Prețul de cump. 300.000 lei. În baza contractului 
de cumpărare încheiat la 26 Aprilie 1929 asupra 
imobilelor de sub Nr. de ord. A. I. 1-2, transferat 
din c.f. Nr. 1567 se intabulează dreptul de 
proprietate cu titlul de drept cumpărare în 
favoarea Internatului Liceului M. Eminescu în 

[10]Satu-Mare. ”
După Dictatul de la Viena (30 august 

1940), Satu Mare va fi ocupat de Ungaria, 
menținându-se ocupația străină timp de 4 ani. În 
toamna anului 1940 a avut loc un adevărat exod al 
populației românești din județ, mulți profesori și 
tineri au fost expulzați de autoritățile maghiare, 
mai ales tineretul școlar, care s-au refugiat în 
România. Liceele românești din Satu Mare 
(printre care și Liceul Mihail Eminescu) au fost 
desființate de ocupanții horthyști, organizându-
se aici Liceul Catolic Regesc, în care instrucția s-
a făcut în limba maghiară. Limba română s-a 
păstrat însă ca obiect de studiu în acest liceu, 2 ore 
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săptămânal. Educația avea aici caracter 
naționalist-șovin, îndreptat împotriva celorlalte 
naționalități, în special împotriva românilor, 
batjocoriți și umiliți mereu. Elevii erau cuprinși 
în formațiuni premilitare. Liceul Catolic Regesc a 
funcționat între anii 1940-1944.

De altfel, în acea perioadă n-a existat în 
oraș nicio școală cu limbă de predare română. 
Pentru românii din Satu Mare, școlile în limba 
română reprezentau una din marile probleme. 
Trecuse un trimestru și încă în ianuarie 1945 nu 
funcționa aici nicio școală românească. 
Ministerul Învățământului îl împuternicise pe 
protopopul greco-catolic dr. Ioan Dragomir 
(v i i tor  episcop în  c landes t in i ta te) ,  cu 
redeschiderea școlilor românești. La sate, 
demararea activității era mai simplă, elevii, sub 
îndrumarea preoților din diverse localități, 
reluându-și activitatea. La oraș, lucrurile au mers 
mai greu. Sub îndrumarea dr. Ioan Dragomir, 
toată suflarea românească din Satu Mare a hotărât 
să se facă tot ce e posibil spre a redeschide măcar 
Liceul Mihail Eminescu. Cursurile anului școlar 
1944-1945 la Liceul Mihail Eminescu au început 

[11]la 10 ianuarie 1945.
Cităm din adresa directorului Liceului 

Mihail Eminescu, Iuliu Pop, din 20 aprilie 1945, 
către Judecătoria Mixtă Satu Mare: „Potrivit 
ordonanței maghiare 1440/1941 M.E. dreptul de 
proprietate asupra imobilelor cuprinse în cartea 
funduară Nr. 976 din orașul Satu-Mare cu n. top 
4894/1 și 4894/2 s-a intabulat prin hotărirea Nr. 
1290/1941 C.F. în favoarea Szatmárnémeti r. kat. 
Főgimnázium Pázmány Konviktus, în mod greșit 
pentrucă dreptul de proprietate de sub B.2. 
aparținea Liceului Mihai Eminescu proprietatea 
Statului Român. Astăzi după ce aceasta 
intabulațiune intenționat făcută greșit și ilegal 
numai are nici o valoare pentrucă prin decretul 
Lege publicat în Monitorul Oficial No. 280 din 4 
Aprilie 1945, toate drepturile dobândite în baza 
ordonanței maghiare No. 1440/1941 sunt și 
rămân fără fință legală [...]. În baza acestei 
ordonanțe cu onoare Vă rugăm să binevoiți a 
restabili situația de carte funduară de mai înainte 
fără nici o altă procedură. Aceași soartă are 
proprietatea Liceului Mihai Eminescu care se 
cuprinde în coală C.F. 6356 din Satu-Mare și se 
găsește sub No. top. 499 și 501/1 și în cazul de 
față intabularea făcută sub B.4. este intenționat 

greșit făcută pentru că Liceul Mihail Eminescu 
aparține Statului Român care nu este identică cu 
Szatmárnémeti R. Kat. Konviktus în favoarea 

[12]căreia s-a intabulat. ”
În continuare, spicuim din răspunsul de la 

Judecătoria Mixtă Satu Mare la cererea 
directorului Iuliu Pop: „Judecătoria mixtă Satu-
Mare ca autoritate c.f. în baza cererei înaintată de 
către Direcțiunea Liceului Mihai Eminescu, 
dispune să radieze intabularea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor cuprinse în c.f. Nr. 
977 sub Nr. Ord. A. I-II. Nr. top. 4854/1 și 4854/2 
a orașului Satu-Mare, intabulat în favoarea 
szatmárnémeti rom. kat. főgimnázium Pázmány 
konviktus cu inc. 1290/1941, de sub. poz. B. 3 și 
dispune restabilirea stării anterioare con. decr. 
lege art 20 publicat în Mon. Of. Nr. 78 din 4 
aprilie 1945, se intabulează dreptul de proprietate 
în favoarea Liceului Mihai Eminescu prop. 

[13]Statului Român. [...] “
Dintr-o informare din 1948, adresată 

Ministerului Educației Naționale, Direcția 
Igienei, aflăm că liceul nostru se găsea pe strada 
Mihai Eminescu nr. 7 și avea numărul de telefon 
40. Numărul elevilor care frecventează cursurile 
este de 559. Medicul școlar este dr. Vasile Tătaru, 
care este și medicul șef al municipiului. Pe lângă 
liceu și în același local funcționează și Liceul de 
Stat Maghiar. Liceul n-are baie, însă în aceeași 
curte se află Policlinica Școlară, care are 4 dușuri 
în stare de funcționare și două internate cu băi și 
dușuri. Dat fiind că în clădirea școlii funcționează 
2 licee, gimnastica medicală nu s-a făcut, lipsind 
sala, cursurile fiind și înainte de masă și după 

[14]masă .
În anul 1948, profesorul Ioan Silași, 

directorul liceului, a completat următorul 
chestionar cerut de Ministerul Educației 
Naționale, Direcțiunea Oficiului de Studii, Nr. 
274594 din 18 decembrie 1947:

„Chestionar Statistic.

1. Felul și tipul școalei: Liceul de băieți tip D, cu 
15 clase.
2. Localitatea, str, și nr, Satu-Mare, str. M. 
Eminescu Nr. 7.
3. Scurt istoric: Locul liceului M. Eminescu s-a 
clădit în anul 1912. În anul 1919 a fost preluat de 
la Statul Maghiar cu ocazia alipirii Ardealului la 
patria mamă. A funcționat sub denumirea de 

28



liceul Mihail Eminescu, până în anul 1940, când 
după dictatul de la Viena a fost preluat din nou de 
stăpânirea maghiară. S-a redeschis în 1945, de 
când funcționează până în prezent.
4. Localul școlii: Este proprietatea Statului. 
Edificiul se utilizează de către doua școli Liceul 
M.Eminescu și Liceul Maghiar de Stat.
Clădirea a suferit mult în timpul războiului. 
Pentru renovarea clădirii s-au întocmit devize de 
lucrări de către Serviciul Tehnic al Județului, 
după cum urmeaza: Lucrări de zidărie lei 
410.000, lucrări de tâmplărie lei 80.000, lucrări 
de mobilier lei 800.000.
Sala mare de gimnastică este neutilizabilă. Pentru 
repararea ei s-a înocmit deviz în valoare de lei 
280.000.
Suprafața terenului școalei 2938m2
Suprafața terenului neconstruit și a curții 986m2
Numărul încăperilor
Numărul claselor 10 [...]
Locuința directorului: 5 camere (2 distruse de 
bombardament), Săli de gimnastică 2 (una 
neutilizabilă), Vestiare 2, Cameră pt. mat. did. 
sportiv 1, Laboratoare 3 (pt. fiz. chim. și șt. nat.), 
Camera pt. mat. did 4, Amfiteatru de fizică 1, Sala 
de desen 1, Camera pt. mat. did. desen 1, Sala de 
muzică 1, Sala festivă 1, Sala de inspecție 1, Sala 
profesorală 1, Cancelarii 2 (una pt. lic. maghiar), 
Camere pt. policlinica 5, Cam. pt. oameni serv. 
part. 6, Cam. pt. oameni serv. subsol 6, Cameră 
secretar 2, Biblioteca 1.
Din 18 clase existente utilizăm: 15 pt. clase, una 
pt. secția reală, una pt. religia ortod.
Numărul claselor bugetare: 15, extrabugetare: 0
Numărul elevilor pe clase: cl. I/A 43, I/B 42, II/A 
42, II/B 41, III/A 49, III/B 54, IV/A 38, IV/B 38, 
IV/C 38, V/A 36,V/B 35, VI/A 25, VI/B 25, VII 
36, VIII 26.
Total general clase: 15, elevi 570.
5. Înzestrarea școlii:
Mobilier: bănci 486, catedre 20, table 22, mese 
75, birouri 4, mașini de scris 1, dulapuri 98, 
scaune 230. În stare acceptabilă.
6. Biblioteca profesorilor are 3637 volume; a 
elevilor 781 volume, 120 volume epurate. 
Numărul total de volume se rulează de 10 ori 
anual. 
7. Reviste de specialitate și legi nu avem 
(Biblioteca posedă periodice în exemplare lipsite 
de continuitate, din cauza intervalului 1940/1945, 
când materialului bibliotecii cu importante 

volume și periodice a suferit pierderi cari 
urmează a fi recuperate.).
8. Situația laboratorului
Fizico-chimice: Sunt 419 aparate și instrumente 
dintre care 96 reparabile: Vernier, Falmier, 
Ficonometru, Cutie copletă cu greutăți, 
Termometre Reamour și Fahnrenheit, Cameră 
clară pentru metru, ampermetru, voltmetru, lupă 
binoleu, lunete, magneți-bare, ace magnetice, 
aparat fotografic, telegrafie fără fir, lampă cu trei 
electroni, aparat radio și sticlărie pentru chimie.
Șt.naturale: Obiectele necesare: ecran ¾ m, nicol 
pentru microscop (polarisor), tablouri pentru 
anatomie vegetală serie, tablouri de biologie 
animală și vegetală serie, aspirator de praf 
electric, 2 tăvi de lemn 1,20/0,60 m, tablouri de 
anatomie umană, scheletul omului și tablouri 
geologice.
9. Situația materialului didactic pentru geografie 
și istorie: Lipsește: harta nouă fizică, economică, 
istorică R.P.R. (în câte 2 exemple), harta fizică și 
politică a continentelor, harta fizică și economică 
a U.R.S.S., harta fizică și politică a Europei și un 
planiglob (hartă).
[...]Arhiva liceului fiind distrusă în timpul 
războiului, nu posed din procesele verbale cu 
rezultatul examenului de bacalaureat, deosebit 
din anul 1945.
      absolvenți ai școlii /prezentați/admiși/respinși 
1945       10,                       10,          7,          3
1946     23,                    23,          18,         5
1947     21,                    21,          17,         4
14. Asociația absolvenților școalei: nu este
15. Corpul didactic: Catedre bugetare plătite de 
stat 24, plătite de școală: - titular prezenți la 
catedră 10, detașați la alte școli 4, suplinitori cu 
examen de capacitate 2, suplinitori fără examen 9, 
raportul numeric dintre titular si suplinitori 10/11, 
dintre profesori și profesoare 26/6, detașați de la 
alte școale 3.
17. Numărul burselor plătite de minister: pentru 
liceu 45, plătite efectiv, pentru gimnaziu unic 10 
plătite efectiv. 
18. Data când s-a făcut ultima verificare a 
gestiunei Comitetului școlar: 23 Mai 1947.
19. Administrarea școalei:
Directorul: Silași Ioan, prof. tit. def. cat. 14, clasa 
de salar. 26, fost director lic. Al. Odobescu 
Bistrița, de la 1936-1940. Din 1943/1945 director 
la lic. băieți Petroșani. De la 1 Sept. 1945 director 
la lic. M.Eminescu din Satu Mare.
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Secretarul: Otilia Nițescu Crișan. Grad de 
secretar principal, clasa cal. 11, coef. 2,05
Președintele Comitetului școlar: Abrudean 
Vasile, directorul Băncii Naționale Satu Mare.
20. Internatul școalei: Conduce domnul Silași 
Ioan, directorul liceului. Este instalat separat de 
școală, în strada I.G. Duca nr. 10. Înzestrarea: 
dormitoare 6, paturi 116, Săli de mese 1, 
bucătărie 1. Este întreținut de Comitetul Școlar. 
Numărul elevilor interni 114, capacitatea 
internatului 115, taxa la internat este de 500 lei 
lunar plus alimente în natură.
21. Propunerile directorului pentru bunul mers al 
școalei în general: Simplificarea programei 
analitice care mai ales la unele materii e prea 
încărcată. Să ni se dea niște ajutoare pentru 
repararea sălii de gimnastică și înzestrarea ei cu 
aparatele necesare. Sala e complet distrusă și 
repararea ei necesită 300.000 de lei fără aparate. 
[…]

Director,                           Secretar,
[15]Silași Ioan             Ot. Nițescu ”

În anul 1955 liceul „pierde” clădirea 
internatului de pe strada I. G. Duca, acum strada 
Gabriel Georgescu, și grădina de pe strada Ana 
Ipătescu nr. 8. În locul internatului ia naștere mai 
târziu Casa de copii școlari, unde erau cazate 
eleve de la școlile din Satu Mare, mai ales eleve 
de la Școala Generală Nr. 10. Pe terenul grădinii 
liceului, în anul 1962 s-a construit și s-a dat în 
folosință Școala Generală Nr. 10. Elevii de la 

internatul liceului, elevii interni, se mută în 
clădirea liceului. Deasupra apartamentului 
directorului, la etajul I, se aflau dormitoarele 
elevilor interni. Doar băieți, deoarece liceul era 
școală unde elevii erau doar băieți (Școala Medie 
nr. 1 sau Școala Medie de Băieți nr. 1). Sub 
apartamentul directorului, la subsol, era cantina 
liceului formată din bucătărie și sală de servire a 
mesei. După câțiva ani, elevii interni ai liceului 
erau cazați în complexul „Zárda”/ „Claustrul” de 
pe strada Ștefan cel Mare. În curtea Liceului nr. 2, 
actualul Colegiu Național Ioan Slavici, se găsea 
cantina, construită în perioada interbelică. La 
câțiva metri de cantină, pe strada Ceahlăului, s-a 
construit între anii 1968-1969 un internat nou. 
Acest internat a fost folosit de elevii interni ai 

[16]liceului nostru până aproximativ în anul 1998.
În extrasul de carte funciară din anul 

1991, la „A) FOAIE DE AVERE” scrie că 
„Liceul sup. [superior] nr. 1, cu curte se află pe o 

2parcelă de 7208 m  la nr. top 499, iar grădina de 
2 2496 m la nr. top 500/1. La „B) FOAIE DE 

P R O P R I E TAT E” scrie:  „Liceul  Mihai 
Eminescu proprietatea Statului Român.-, cu titlu 
juridic cumpărare nr. 901/1920 și rectificare nr. 

[17]612/1945.”  Extrasele de carte funciară din 1 
februarie 2006 și 9 noiembrie 2010 conțin 
aceleași date.

Pentru informații le primite aduc 
mulțumiri doamnei dr. Diana Lostun, domnului 
dr. Lucian Cucuiet și doamnei Aurica Moiș.
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Centenarul	Institutului	de	Istorie	„George	Barițiu”,	

un	eveniment,	„pentru	minte,	inimă	și	literatură”,

sub	semnul	Nestorului	și	dătătorului	său	de	nume

Dr.	Marta	CORDEA
   a începutul lunii februarie a.c. s-au 

desfășurat, la Cluj-Napoca și în țară, manifestări 
de amploare pentru a marca un veac de existență a 
Institutului de Istorie „George Barițiu” al 
Academiei Române din Cluj-Napoca, 100 de ani 
puși în slujba națiunii române și a cercetării 
științifice. 

Ca preambul al șirului de evenimente 
desfășurate la Cluj, actualii membri ai Institutului 
au dorit ca în cel puțin 100 de instituții din țară 
(licee, universități, muzee, biblioteci, institute de 
cercetare, arhive, asociații profesionale, ONG-
uri), să aibă loc în mod simultan, joi, 30 ianuarie 
2020, începând cu ora 12, prezentarea proiectului 
de solidaritate și promovare a instituției, sub 
forma unui material ppt: Institutul de Istorie 
„George Barițiu” la Centenar (1920-2020) 
Prezentarea istoriei, activităților și realizărilor 
Institutului. Și Biblioteca Județeană Satu Mare s-
a alăturat acestei inițiative, participanți fiind, 
alături de bibliotecari, cadre didactice și elevi de 
la două instituții de învățământ din municipiu, 
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, respectiv 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”. 

Materialul, întocmit de către cercetători 
ai institutului, a readus în memoria societății 
românești principalele momente ale constituirii 
acestui prestigios institut de istorie, primul de 
acest fel din România. La 2 februarie 1920, din 
inițiativa și cu sprijinul Regelui Ferdinand I, s-a 
decis înființarea Institutului de Istorie Națională 
pe lângă Universitatea din Cluj: „Începuturile 
activității sale se plasează în februarie 1920, când 
regele Ferdinand a anunțat oamenii de știință 
români că acordă o subvenție de 400.000 de lei 
pentru înființarea unui institut academic în 
marele oraș ardelean, în care să se studieze 
istoria românilor din Transilvania, motivându-și 
gestul generos prin faptul că în trecut această 
istorie fusese tratată în mod vitreg și nedrept”, 
„Veniturile din această sumă au fost adăugate la 
capitalul inițial și au fost îmbogățite în aceeași 
perioadă prin alte donații, cum a fost Fundația 
Miron Cristea și Fundația profesor Ioan Lupaș. 
Această situație a permis, în 1929, cumpărarea 

imobilului de pe actuala stradă Napoca nr. 11, 
amenajat în mod adecvat muncii de cercetare 
științifică, lucrare care s-a încheiat în iunie 1937, 
când a fost inaugurat în prezența Regelui 
României, Carol al II-lea”. Prin Hotărârea nr. 529 
din 15 aprilie 1952 a Consiliul de Miniștri al 
R.P.R., Institutul de Istorie a trecut de la 
Comitetul pentru Învățământ Superior la 
Academia Republicii Populare Române. La 3 
aprilie 1975, Institutul trece din nou în 
subordinea Ministerului Învățământului, în 
cadrul Universității Babeș-Bolyai, purtând 
denumirea de Institutul de Istorie și Arheologie, 
ca la 3 martie 1990 Institutul să treacă din 
subordinea Ministerului Învățământului la 
Academia Română. Prin HG nr. 3 din 24 ianuarie 
2002, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca se 
comasează prin fuziune cu Institutul de Cercetări 
Socio-Umane sub denumirea Institutul de Istorie 
al Academiei Române «George Barițiu», cu două 
departamente, unul de Istorie și unul de Științe 
Socio-Umane. 
 În materialul prezentat au fost făcuți 
cunoscuți și directorii Institutului de-a lungul 
timpului, personalități marcante ale istoriografiei 
din România, majoritatea dintre ei fiind membri 
ai Academiei Române: Ioan Lupaș (1920-1945), 
Alexandru Lapedatu (1920-1938), Ioan Moga 
(1945-1949), Constantin Daicoviciu (1949-
1973), Ștefan Pascu (1973-1990), Camil 
Mureșanu (1995-2007), Nicolae Edroiu (2007-
2018), doar Aurel Răduțiu (1990-1995) a fost o 
excepție, nefiind membru al Academiei, dar fiind 
singurul ales de colectivul de cercetători în 
mijlocul căruia își desfășura activitatea. 
 Manifestările dedicate împlinirii a 100 de 
ani de la înființarea Institutului au continuat la 
Cluj-Napoca, în zilele de 3-5 februarie 2020, prin 
organizarea Conferinței Internaționale „Istoria și 
scrisul istoric azi. Opțiuni metodologice, 
Paradigme, Agendă”.
 În fruntea comitetului științific al 
conferinței s-a aflat acad. prof. dr. Ioan-Aurel 
Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai și 
Președintele Academiei Române. Din acest 

L
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comitet au mai făcut parte cercetătorii științifici: 
dr. Susana Andea, dr. Virgil Ciomoș, dr. Ela 
Cosma, prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, prof. univ. 
dr. Rudolf Gräf, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, dr. 
Dumitru Suciu. 

Comitetul de organizare a fost format din: 
dr. Iosif Marin Balog, prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan, referent Codruța Bîlc, dr. Mara 
Mărginean, dr. Mihai Olaru, dr. Corneliu 
Pintilescu, dr. Mirela Popa-Andrei, dr. Oana 
Tămaș, dr. Attila Varga și dr. Victor Vizauer. 

Deschiderea conferinței a avut loc la 
Universitatea Babeș-Bolyai, în Aula Magna, 
fiind rostite cu acest prilej cuvinte de salut din 
partea reprezentanților diplomatici străini 
acreditați la București, a Academiei Române, a 
autorităților locale ș.a. Moderatori ai acestui 
moment au fost acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel 
Pop și prof. univ. dr. Ioan Bolovan. Au urmat 
prezentările în plen ale lui Gheorghe Cliveti și 
Marius Turda, precum și ale academicienilor 
Alexandru Zub și Paul Niedermaier. În holul din 
fața Aulei Magna a fost amplasată o expoziție 
aniversară, cuprinzând fotografii care păstrează 
momente din viața oamenilor care au clădit acest 
Institut. 

În cadrul conferinței au prezentat lucrări 
peste 225 de cercetători din țară și străinătate. 
Conferința a fost organizată pe mai multe 
secțiuni: „Scriere și istorie. Transilvania între 
voievodat și principat” (dintre participanții la 

această secțiune îi amintim pe dr. Konrad 
Gündisch, dr. Susana Andea, dr. Livia Ardelean, 
dr. Lidia Gross), „Integritate și malonestitate în 
spațiul românesc în perioada medievală și 
premodernă”, „Editarea documentelor. Istorie, 
metodă, practică” (responsabili ai acestei 
secțiuni au fost dr. Daniela Deteșan și dr. Ela 
Cosma, iar între participanți i-am remarcat pe 
actualii cercetători ai Institutului, dr. Loránd 
Mádly, dr. Victor Vizauer, dr. Tatiana Onilov, dar 
și pe cercetătorul emerit, dr. Simion Retegan), 
„Istoria Bisericii: teorie și metodologie” 
(responsabil al secțiunii fiind dr. Mircea-
Gheorghe Abrudan), „Istoriografia și scrisul 
istoric; paradigme vechi și noi” (moderatori au 
fost dr. Costin Feneșan, dr. Doru Sinaci, dr. Iosif 
Marin Balog, dr. Ion Xenofontov etc.), 
„Masoneria în Transilvania: personalități, idei și 
proiecte cu impact în comunitate” (moderator dr. 
Varga Attila), „Autoritarism și extrema dreaptă: o 
reevaluare comparativă a dictaturilor din 
România perioadei 1938-1944” (responsabil dr. 
Ottmar Trașcă), „Situația și perspectivele istoriei 
economice ca disciplină și domeniu de cercetare 
în mediul academic din România” (avându-l ca 
responsabil pe dr. Iosif Marin Balog, la această 
secțiune fiind prezenți și cercetătorii dr. Ladislau 
Gyemant, dr. István Csucsuja și dr. Ludovic 
Báthory), „Sfântul Scaun în scrisul istoric 
românesc azi” (între participanții la această 
secțiune am remarcat-o pe sătmăreanca drd. 
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Karina Necșe), „România și sistemul de relații 
internaționale în secolul al XX-lea” (responsabili 
dr. Vasile Pușcaș, dr. Ottmar Trașcă și dr. Corneliu 
Pintilescu. La această secțiune a participat cu o 
comunicare și cercetătorul emerit dr. Gheorghe 
Iancu),  „Perspective tehnocrate asupra 
planificării după 1945” (responsabilă dr. Mara 
Mărginean), „Modele și practici ale dezvoltării 
urbane în România secolelor al XIX-lea și al XX-
lea” (moderatori dr. Vasile Ciobanu și dr. Mara 
Mărginean), „Minoritățile naționale din România 
în secolul al XX-lea: bilanț istoriografic și noi 
direcții de cercetare” (la această secțiune au 
prezentat lucrări și dr. Lavinia Dumitrașcu, 
precum și dr. Marta Cordea din Satu Mare), 
„Arhi tectură ,  patr imoniu ș i  urbanism” 
(moderatori dr. Varga Attila și dr. Șerban 
Țigănaș), „Primul Război Mondial și România 
după Marea Unire”, „Elite și personalități” 
(moderator dr. Corneliu Pădurean. Au participat 
la această secțiune dr. Cornel Sigmirean, dr. 
Mihai D. Drecin, precum și dr. Viorel Câmpean 
de la Satu Mare), „Istoria filosofiei clujene. 
Lucian Blaga și D.D. Roșca” și „Istoricitate și 
ident i ta te .  Decl inăr i  interdiscipl inare” 
(moderator dr. Virgil Ciomoș). 

Pe perioada conferinței au avut loc și 
câteva mese rotunde, prima dintre ele, o întâlnire 
de suflet, moderată de prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan, director al Institutului de Istorie 
„George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-
Napoca și dr. Mirela Popa-Andrei, cercetător 
științific la aceeași instituție, a reunit o bună parte 

a cercetătorilor emeriți ai vechiului Institut de 
Istorie: dr. Dumitru Suciu, dr. Simion Retegan, dr. 
Gheorghe Iancu, dr. Costin Feneșan, prof. univ. 
dr. Vasile Pușcaș, dr. Ludovic Báthory, dr. 
Ladislau Gyemant, dr. Susana Andea, dr. 
Csucsuja István, dr. Stelian Mândruț, precum și: 
prof. univ. dr. Mircea Popa, dr. Mihai D. Drecin, 
dr. Corneliu Pădurean, dr. Cornel Sigmirean, dr. 
Mircea-Gheorghe Abrudan, dr.  Mihaela 
Bedecean, Codruța Bîlc etc. 
 Dezbaterile și mesele rotunde (Un veac 
cât o istorie: Institutul de Istorie națională din 
Cluj între avataruri instituționale și aspirații 
academice, Expertiza sectorială și epistemologia 
științelor socio-umane etc.) de pe tot parcursul 
conferinței au dat posibilitatea ca istorici din 
generații diferite să-și etaleze ideile și să 
contureze pașii care vor urma în viitoarele 
cercetări istorice românești. 

Lucrările susținute în cadrul acestei 
reușite conferințe internaționale vor fi publicate 
în Anuarul Institutului, sub egida Academiei 
Române, for sub tutela căruia funcționează acum 
Institutul de Istorie. 
 Organizarea conferinței,  lucrările 
susținute, personalitățile care au participat la 
lucrările ei, au dovedit încă o dată – dacă mai era 
nevoie!, că Institutul de Istorie din Cluj este una 
dintre instituțiile pilon ale culturii și istoriei 
transilvănene, continuând să scoată la lumină, și 
astăzi, ca în trecut, documente inedite și noi 
dimensiuni ale acestui fascinant domeniu, Istoria 
Transilvaniei. 
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   imba și civilizația create prin asimilare 
sudează într-o singură etnie două sau mai multe 
comunități anterioare, generând o unitate de 
interese în privința unității teritorial-statale. 
Raț iunea de s tat  a  asimilăr i i  constă  în 
omogenizarea etnică a populației, în crearea unei 
singure comunități etnice în interiorul frontierelor 
statului. Dintre imperiile Antichității doar cel 
roman a avut o politică consecventă, de lungă 
durată, folosind persuasiunea, și nu forța, pentru a 
asimila marele evantai de popoare cucerite. 
Luciditatea și cumpănirea cezarilor în a atrage prin 
avantaje și nu de a respinge prin nedreptăți și 
umilințe au lipsit guvernanților unguri, deveniți 
stăpâni deplini asupra Transilvaniei prin 
federalizarea Imperiului habsburgic în 1867. 
Anularea autonomiei Transilvaniei a permis 
desfășurarea nestingherită a politicii de asimilare 
forțată a nemaghiarilor. Premierul baron Bánnfy a 
exprimat-o fără reținere: „Ungaria nu va dobândi o 
importanță politică decât dacă devine național-
maghiară. În consecință, slavii și românii trebuie 
maghiarizați cu forța” (Din istoria Transilvaniei, 
vol. III, p. 289).

Graba dovedită de guvernanții maghiari 
mai avea o pricină. Întrezărind în principiul 
naționalităților o viitoare normă de drept 
internațional, clasa politică maghiară se pregătea 
să-i răspundă prin modificarea radicală a hărții 
etnice a Ungariei. Rezistența la maghiarizare a 
devenit acum o chestiune de apartenență statală, 
reușita ei putând tranșa definitiv viitoarea hartă 
politică. De acest lucru erau conștienți, în primul 
rând, liderii neoficiali și apoi oficiali ai românilor. 
Ei erau bine cunoscuți conaționalilor, dar și 
autorităților. Avem un exemplu, luat aleatoriu, al 
lui Gheorghe Cârțan (n. 24 ianuarie 1849 – d. 7 
august 1911), un țăran român care a luptat pentru 
independența românilor din Transilvania. Reușita 
acțiunilor lor a depins, însă, în mod hotărâtor, de 
activitatea miilor de modești intelectuali de țară, 
mai precis de preoți și învățători, răspândiți pe 
întreg teritoriul Transilvaniei. Numiți în mod 
simbolic „apostoli ai satelor”, ei aveau o 
particularitate unică pe continent: erau fii de țărani 
sau urmași de țărani la a doua sau a treia generație, 

legați atât de strâns de clasa de origine, încât 
aceasta nu manifesta nici cea mai mică îndoială de 
atașamentul lor la cauza națională și la popor.

Unul dintre ei a fost Petru Bran, fiu al 
satului Tohat, unde a văzut lumina zilei un alt 
apărător al identității românești în nord-vestul 
Transilvaniei, Petre Dulfu, cu 25 de ani mai târziu, 
în 1856. Diferența de o generație a însemnat și una 
de obiective naționale. Dacă cea a lui Dulfu a 
întrevăzut perspectiva unității naționale sau chiar 
a trăit-o, cea a lui Petru Bran a sperat-o doar ca pe 
un obiectiv mai îndepărtat, pregătindu-i terenul și 
premizele. Cultivarea limbii române prin școală s-
a rezumat la clasele primare, până la înlocuirea 
regimului absolutist cu regimul liberal în 1859. 
Curtea de la Viena a considerat atunci că este în 
interesul Imperiului de a-și atrage românii 
transilvăneni prin acordarea șansei de a-și cultiva 
limba maternă și în gimnaziu și liceu. Până atunci, 
românii transilvăneni au dispus doar de două licee 
în limba română, amândouă la Blaj, unul teologic 
și unul pedagogic, datorate episcopiei greco-
catolice, ridicate după revoluția pașoptistă la 
rangul de mitropolie. Cu numele de preparandii 
mai funcționau școli românești de nivel liceal la 
Arad din 1812, la Beiuș, la Năsăud din 1859 și la 
Sighet din 1861.

Gimnaziile maghiare aveau, în multe 
localități, printre care și în Baia Mare, elevi de 
origine română până la jumătate din efectiv, dar își 
desfășurau cursurile exclusiv în limba maghiară. 
Printre absolvenții Gimnaziului din Baia Mare s-
au numărat fruntași de seamă ai românilor din 
nord-vestul provinciei, precum George Pop de 
Băsești și Petre Dulfu, iar înaintea lor Petru Bran. 
De aici încolo, vom parcurge câteva dintre 
momentele esențiale din viața acestuia, pe urmele 
cărții protopopului Ioan Ştiru, Un fiu al poporului: 
Petru Bran și permanența vieții românești la Satu 

1Mare . Este o ediție îngrijită de doamna Maria 
Gârbe, preocupată de multă vreme de a readuce în 
atenție acele personalități ale trecutului cărora le 
datorăm perpetuarea elementului românesc în 
acest colț de țară.

Petru Bran a provenit dintr-o familie de 
preot, slujitor al bisericii din satul Tohat, pe atunci 

Petru	Bran,
un	militant	pentru	dăinuirea	neamului	românesc	

în	nord-vestul	Transilvaniei

Prof.	Liviu	TĂTARU
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aparținător județului (comitatului) Sălaj. După 
cursurile primare în localitate, a urmat studiile 
secundare la Baia Mare și Cluj. De regulă ele erau 
succedate de o școală teologică superioară de 
lungă durată, în cazul de față Institutul greco-
catolic din Blaj, absolvit în 1844. În 1846 a fost 
hirotonit, și-a întemeiat o familie și, cum se spunea 
pe vremea aceea, a fost dăruit cu șapte copii, el 
însuși provenind dintr-una cu 12! Preoții aveau 
familii aproape la fel de numeroase ca și țăranii, 
urmând principiul: câți dă Dumnezeu! Se înțelege 
câtă alergătură și preocupare presupunea 
întreținerea și realizarea în viață a unui număr atât 
de mare de urmași. Preoții, ca și învățătorii, având 
aceleași norme de viață, erau mereu în căutarea 
unor parohii sau școli cu mai mulți enoriași ori 
părinți contributori, retribuțiile lor depinzând de 
taxele acestora.

Bran a slujit ca preot succesiv în două sate 
sălăjene, apoi ca administrator al protopopiatului 
Periceiului. Revenind la o parohie timp de șapte 
ani, apreciat de superiorii lui, este promovat în 
1857 ca paroh și protopop al Sătmarului. În revista 
Eroii neamului, nr. 22, martie 2015, ce apare la 
Satu Mare, preotul protopop Dumitru Roman 
prezintă în articolul „Corifeii Școlii Sătmărene. 
Preoții Vasile Lucaciu și Petru Bran” câteva date 
de amănunt privindu-l pe acesta din urmă. El a 
reușit performanța de a inaugura catedra de limba 
română la Liceul Catolic Regesc din Satu Mare, 
ființând din 1642, la data de 12 septembrie 1859 
(studiul citat, p. 23). Bran a ocupat catedra de 
limba română timp de 18 ani, până în anul morții 
(1877), din anul următor aceasta fiind preluată de 
conaționalul său devenit mult mai celebru, dr. 
Vasile Lucaciu. La o lună după deschiderea 
cursurilor, Bran a primit decizia de numire, fiind 
„primul profesor de limba română din Satu Mare” 
(Ioan Știru, op. cit., p. 79). Din 1864, pe lângă 
limba și literatura română, în această limbă s-a 
predat și religia greco-catolică, Bran fiind 
împuternicit  de episcopie cu redactarea 
catehismelor necesare, cu un an înainte. 
Încredințarea amintită dovedește bunul său 
renume în rândurile preoților și învățătorilor 
greco-catolici.

Preotul-profesor nu s-a putut abține de a se 
limita la programele celor două discipline 
aprobate, făcând și o educație patriotic-
românească .  Dacă  până  l a  pe r fec ta rea 
Dualismului, în 1867, autoritățile comitatense și 
orășenești au fost nevoite să înghită asemenea 
„anomalii”, după aceasta atacurile contra lui în 
presă s-au înmulțit. Și până atunci, cum avea el să 

recunoască mai târziu, „îndată ce-mi ocupai 
postul..., începură a mă înconjura piedicile din 
toate părțile, ca niște fantome, ca niște nori grei 
plini de răzbunări” (p. 72). În chiar anul 
Dualismului, la 24 aprilie, ziarul Magyar Újság 
publica articolul unui sătmărean „indignat”, 
comentat de însuși cel acuzat. Acuzatorul, arată 
Bran, afirma „că în mine se află înșelați, deoarece 
nu sunt maghiar, cum au crezut ei; ba încă învăț 
limba română în gimnaziu și fanatizez cu studenții 
români, aducându-i până acolo ca să-și renege 
naționalitatea maghiară; că în biserică folosesc 
limba română și se miră cum de nu se răscoală 
poporul împotriva mea? Că visez despre o Daco-
Românie, dar nu mă vor lăsa ca să împart teritoriul 
coroanei Sfântului Ștefan și să mistific Sfânta 
Constituțiune etc.” (p. 70). În aceeași misivă 
adresată Episcopiei de Cluj-Gherla, Bran vedea în 
reproșurile aduse „conștiinciozitatea cu care mă 
nevoiesc a-mi împlini oficiul de paroh și profesor 
român”, acționând pentru a împiedeca „contopirea 
elementului românesc cu cel maghiar” (p. 70-71), 
„introducerea limbii maghiare cu forța la vetrele și 
altarele noastre” (p. 71).

La inaugurarea Societății de lectură, Bran 
își precizează și mai explicit obiectivele, prin 
„ridicarea catedrelor de limba și literatura română 
la gimnaziile de stat ce se află în părțile monarhiei, 
locuite de români”. Cea a cărui întemeietor și 
titular era se putea mândri cu „progresul ce l-au 
făcut tinerii români din gimnaziul de aici și până 
acum, de când li s-a deschis ocaziunea de mult 
dorită, de a se familiariza cu limbajul dulce în care 
au de a conversa atât cu Părintele etern, cât și cu 
iubita lor mamă – națiunea, ne dă tot dreptul ca să 
putem spera cu timpul un rezultat și mai 
îmbucurător” (p. 73). Ioan Știru se vede îndreptățit 
din toate aceste realizări și luări de poziție să 
concluzioneze: „Redeșteptând conștiința 
națională, el făurește, cel puțin în suflete, cu mare 
anticipație, unitatea neamului și a limbii materne, 
declarând de la catedră că acceptarea unor 
convenții de suprafață ar însemna o negare a 
realității istorice și a drepturilor izvorâte din 
adevărul permanenței şi continuității poporului 
român pe meleagurile sătmărene, ca și pe celelalte 
meleaguri” (p. 74-75). 

A fost primul autor sătmărean al unei cărți 
românești, alta decât amintitele catehisme 
didactice, și anume a volumului de poezii 
Mărgăritare sau sentințe poetice; filozofico-
moralo-estetice, publicat în 1874. Nae Antonescu, 
vrednicul profesor de țară, devenit istoric și critic 
literar, scria despre acest volum că „a îndeplinit și 
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un rol național, și anume încrederea că și în graiul 
românesc se pot exprima idei înalte” (p. 80). A fost 
o prezență activă la publicațiile ce apăreau atunci 
în Transilvania, fiind un fel de reporter al vieții 
românești din nord-vest sub toate aspectele, 
dându-și cu părerea, ca și Lucaciu peste câțiva ani, 
asupra dicționarelor Academiei (Române!).

Scurta noastră selecție dovedește că 
preotul-profesor și-a depășit cu mult „sarcinile de 
serviciu” la care era obligat, ceea ce a iritat peste 
măsură autoritățile locale sătmărene. Cum putea 
să  nu  le  i r i te ,  de  exemplu ,  confer in ța 
„intelighenției românești” din zonă, organizată de 
el la Satu Mare, la care s-a discutat organizarea 
unei colecte periodice pentru strângerea de 
fonduri în vederea susținerii la studii a unor 
studenți români săraci? Din 1870 rămâne numai 

profesor la Liceul catolic regesc sătmărean, 
episcopul de Cluj-Gherla revocându-l din 
funcțiile de preot paroh și de protopop, la 
insistențele autorităților comitatense. Această 
măsură îl afectează financiar, ceea ce s-a și 
urmărit. La 10 octombrie 1877 s-a stins din viață. 
Până la organizarea concursului și ocuparea 
postului rămas vacant, catedra a rămas fără titular 
și acoperire. Succesor i-a devenit și mai celebrul 
dr. Vasile Lucaciu, în anul școlar următor. 

Îngrijitoarea ediției, d-na Maria Gârbe, 
este îndreptățită să concluzioneze: „A luptat 
pentru predarea limbii române în școli, pentru 
consolidarea statutului acesteia. A luptat pentru 
identitatea de limbă”, pentru dăinuirea românității 
în acest colț de țară...

1 Ioan Ştiru, Un fiu al poporului: Petru Bran și permanența vieții românești la Satu Mare, Ediție îngrijită și 

bibliografie alcătuită de Maria Gârbe, Baia Mare, Editura Eurotip, 2019, 125 p.

Notă
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    istinsul istoric și cercetător clujean dr. 
Mircea Popa este autorul unei opere vaste, ce 
aduce la lumină în lucrări de anvergură 
evenimente importante din istoria devenirii 
noastre istorice care ne-au marcat ca popor, cum 
sunt: Primul război mondial 1914 -1918, Editura 
științifică și enciclopedică, București,1979; 
Avanposturi ale Marii Uniri, Editura Școala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, ca să dau numai 
câteva exemple.
         De o mare atenție în preocupările d-sale se 
bucură istoria presei românești prezentată în 
lucrări ca Istoria presei literare românești din 
Transilvania până la 1918, (în colab.) 1980, 
Presa clujeană de la începuturi până azi, 170 de 
ani, (2014), lucrări de o mare importanță și 
complexitate.
 În șirul acestor preocupări se situează și 
acelea pentru presa românească din Sălaj înainte 
de 1918, asupra căreia cercetătorul zăbovește în 
volumul Momente culturale silvane din 2015, 
carte care scoate la iveală acțiuni și contribuții ale 
unor tineri intelectuali din zonă pentru apărarea 
sentimentului național românesc și a culturii 
române, între ei aflându-se frații Emil și 
Laurențiu Bran, nepoții de frate ai protopopului 
Petru Bran din orașul nostru.
 În 2019, autorul publică o nouă carte 
despre o revistă apărută la Gherla în aceeași 
perioadă, cu titlul O revistă tezaur: „Steaua 
mării”, carte tipărită la Editura Mega din Cluj-
Napoca.  
 Mai concret, dl. Mircea Popa realizează o 
c e r c e t a r e  m i n u ț i o a s ă  a s u p r a  r e v i s t e i 
seminariștilor de la Seminarul teologic greco-
catolic din Gherla, intitulată Steaua mării, 
(revistă scrisă de mână, numai titlul fiind tipărit), 
și este atât de impresionat de valoarea și de 
importanța ei în epocă, încât o numește „o revistă 
tezaur”. 
 Autorul pune în fața cititorilor râvna 
tinerilor teologi și devotamentul lor pentru cauza 
răspândirii cunoștințelor istorice, literare, a 
sentimentelor naționale și patriotice pe care ei, ca 

viitori preoți, urmau să le transmită enoriașilor. 
Cunoștințe pe care trebuiau să și le însușească mai 
întâi ei. Fiind la curent cu activitatea unor 
societăți literare din alte centre, ca Viena, 
Budapesta, Blaj, Oradea, cu care tinerii gherleni 
întrețineau strânse legături, seminariștii doresc să 
înființeze și ei o astfel de societate literară. 
Avântul patriotic al tinerilor din alte centre 
culturale, mai ales al celor din Blaj, care 
înființaseră societatea „Inochentie Micu Klein”, 
le-a fost exemplu  și i-a determinat să acționeze la 
fel. 
 Eparhia greco-catolică din Gherla s-a 
înființat în 26 noiembrie 1853, ca urmare a 
strădaniilor episcopatului unit de a scăpa de sub 
jurisdicția primatului maghiar de la Esztergom. 
Acest deziderat se realizează ca urmare a 
decretului Curții imperiale vieneze din 12 
decembrie 1850, prin care Episcopia Greco-
Catolică de Alba Iulia și Făgăraș este ridicată la 
rangul de mitropolie, iar Scaunul Apostolic al 
Romei o confirmă prin bula papală dată de Papa 
Pius al IX-lea. Astfel întreaga provincie 
mitropolitană română unită este de aici înainte 
independentă, aflându-se numai în subordonarea 
Vaticanului. Din această provincie mitropolitană 
vor mai face parte, pe lângă Arhiepiscopia de 
Alba Iulia și Făgăraș cu reședința la Blaj, 
episcopia de Oradea și episcopiile nou înființate 
prin același decret imperial și aceeași bulă papală, 
episcopia de Gherla și cea de Lugoj. Reședința 
scaunului episcopal din nord a fost desemnată a fi 
„cetatea liberă regească Gherla... locuită de 5000 
de armeni catolici, în care exista și o catedrală și 
teren pentru edificarea reședinței episcopale și a 
seminarului” (cf. dr. Victor Bojor, Episcopii 
Diecezei Greco-Catolice de Gherla, acum Cluj-
Gherla 1856-1939), Târgu Mureș, 1939, p. 39, în 
*** Cardinalul Iuliu Hossu, Cluj-Napoca ,1995 
p. 32). 
 La acest așezământ de cultură au alergat 
să se înscrie tinerii din împrejurimi, printre ei și 
cei din Sălaj, ce doreau să urmeze cariera 
preoțească. Era mai aproape decât Blajul, mai la 

O	REVISTĂ	TEZAUR:	„Steaua	mării”	-		
noua	carte	a	cercetătorului	dr.	Mircea	Popa

Prof.	Lucia	MUNTEANU
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îndemână. 
   Primul episcop de Gherla, cel care a organizat 
eparhia și a înființat Seminarul teologic, este 
canonicul de Oradea, Ioan Alexi (1801-1863), 
instalat în fruntea noii eparhii în septembrie 1856. 
 Autorul prezintă câteva date biografice 
ale noului episcop: era originar din Sălaj, din satul 
Mălădia, a urmat studii teologice la Viena, apoi a 
funcționat ca secretar la Episcopia română greco-
catolică din Oradea. S-a distins prin preocupările 
sale filologice (a scris o carte de gramatică 
românească în limba latină apreciată în plan 
european), dovedindu-se un descendent al 
corifeilor Școlii Ardelene. 
 Episcopul Ioan Alexi a fost un aprig 
susținător al inițiativelor de înființare a unor școli 
românești. Lui îi datorează orașul Satu Mare 
aprobarea introducerii limbii române în 
Gimnaziul (mai apoi Liceul) catolic regesc, el 
este episcopul care insistă pe lângă forurile 
superioare pentru a se aproba cereri le 
protopopului de Satu Mare, Petru Bran, de 
înființare a catedrei de limba și literatura română 
în liceul din orașul nostru, cerere aprobată în 
1859, astfel fiind spart monopolul limbii 
maghiare în acest liceu care, în 1862, devine 
bilingv, liceu cu limbile de predare maghiară și 
română. 
 La Gherla ,  episcopul  Ioan Alexi 
înființează Seminarul teologic în 1859, deci la 
puțini ani de la instalarea sa în funcție, mai întâi 
cu limba de predare latină, apoi germană și mai 
apoi în limba română. 
 Probabil că tinerii învățăcei luau în serios 
pregătirea lor și aveau profesori devotați, între ei 
fiind citați profesori care se vor face cunoscuți 
mai târziu între fruntașii vieții culturale și ai 
luptelor naționale. „E meritul acestui centru de 
învățământ greco-catolic faptul că numai la un 
deceniu de la funcționare, studenții Seminarului 
gherlean trec la organizarea unei societăți de 
lectură, luând exemplul junimii studioase din alte 
centre, ca Viena, Budapesta, Blaj, Oradea etc., cu 
care ei stau în strânsă legătură” - apreciază autorul 
(p.7-8). De-a lungul timpului se perindă la 
catedrele Seminarului din Gherla nume 
prestigioase de profesori, care vor asigura bunul 
renume de care școala se bucura în rândul 
așezămintelor școlare similare. Între materii cum 
erau matematica, teologia, pedagogia, muzica și 
cântul, se predau caligrafia și desenul, 

g i m n a s t i c a ,  „ i n d u s t r i a  d o m e s t i c ă ” , 
„grădinăritul”, ultimele menționate fiind domenii 
caracteristice nevoilor oamenilor de la țară cărora 
preotul trebuia să fie capabil a le da sfaturi.
 Limba română se preda în trei ore 
săptămânal, în care se tratau opere literare „alese 
din legendariu, după cuprins și formă”, unele se 
memorizau, iar la gramatică se predau noțiuni de 
etimologie, de stilistică, se făceau exerciții de 
„descrieri, narațiuni și epistolizări” proprii. Se 
foloseau manualul literar al lui Vasile Petri, iar la 
gramatică manualul lui I. Papiu. Programa mai 
prevedea trei ore săptămânal de limba maghiară, 
o oră de limba germană, două ore de geografie, 
două ore de istorie, două ore de „istorie naturală”. 
La acestea se adăugau ore de cânt bisericesc, ore 
de gimnastică, desen și caligrafie. Cursul superior 
se îmbogățea cu ore de pedagogie, matematică și 
Constituția patriei, apoi în cursul anului III se mai 
predau ore de fizică, chimie și istorie universală, 
precum și ore de Economie (p.12-13). 
 Inițiativa studenților gherleni de a-și 
alcătui o societate de lectură are loc în toamna 
anului 1869, când se alcătuiesc statutele după 
care urma să se conducă, având ca model pe cele 
ale societății similare de la Blaj, statute ce se 
păstrau încă în arhiva societății. Seriozitatea și 
hotărârea tinerilor de a înființa propria lor 
societate de lectură se poate deduce din faptul că 
în timpul organizării societății, ei se întrunesc în 
ședințe de 11 ori, în perioada 18 noiembrie-27 
decembrie, pentru a hotărî numele, organizarea ei 
și programul. Hotărârea de înființare a societății a 
fost luată la 11 decembrie 1869, când celelalte 
amănunte erau puse la punct.
 În ceea ce privește denumirea societății, 
studenții au hotărât ca aceasta să imortalizeze 
numele celui dintâi episcop gherlean, Ioan Alexi, 
cel care a înființat seminarul lor. Alături de 
numele acestuia, tinerii au așezat și numele 
marelui luptător pentru istorie și limbă română, 
pentru școală românească, Gheorghe Șincai. „Se 
instituia astfel un gest de continuitate dintre trecut 
și prezent" - apreciază autorul (p.9). Societatea și 
revista ei și-au continuat activitatea vreme de mai 
bine de 30 de ani, (1870-1900), „numere răzlețe 
mai putându-se detecta și în anii de până la Primul 
Război Mondial” (p.16), sub patronajul 
episcopilor următori: Ioan Vancea, Mihail Pavel, 
Ioan Sabo, Vasile Hossu și Iuliu Hossu, acesta din 
urmă reprezentând societatea la Marea Adunare 
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Națională de la Alba Iulia. „În răstimpul în care a 
funcționat, Societatea gherleană a repurtat 
succese importante, înscriind în istoria literar-
bisericească a junimii studioase o pagină de 
adevăra tă  v ia ță  sp i r i tua lă  de  aprec ia t 
misionarism și militantism” (p.9). 
 Tinerii studenți erau pătrunși de spiritul 
Blajului și doreau să nu se lase mai prejos decât 
semenii lor din alte centre universitare, ca Viena, 
Budapesta, Blaj, Oradea, cu care erau în legătură. 
Știau de existența la Viena a Societății literar-
bisericești a teologilor români (pe care a 
frecventat-o și Eminescu), înființată în 1861, de 
societatea  Salba literară de la Viena- Budapesta 
și Inochentie Micu Klein de la Blaj, datând din 
1864, de Societatea lepturiștilor orădeni, cei care 
publicau almanahurile Zorile Bihorului și 
Fenice.            
 Statutele societății prevedeau condițiile 
în care erau primiți noii membri, cotizația pe care 
o plăteau, diferențierea între „membrii onorari” și 
„membrii donatori”, ultimii fiind cei care aveau 
posibilitatea de a dona societății cărți și bani, 
pentru întemeierea unei biblioteci. Conducerea 
societății era asigurată de persoane alese pentru 
următoarele funcți i :  un președinte,  un 
vicepreședinte, un notar, un casier, un bibliotecar, 
iar pe parcurs, după înființarea revistei, doi 
redactori sau copiști ai acesteia. 
 Societatea era supravegheată de rectorul 
Institutului teologic, el având și atribuția de a 
reprezenta Societatea în fața autorităților. 
Cercetătorul clujean ne dă și numele primilor 
responsabili ai Societății, aceștia fiind cunoscuții 
intelectuali ai vremii Demetriu Coroianu și Ioan 
Giurgiu, iar printre profesorii îndrumători se 
aflau Vasile Moldovan, Ștefan Bilțiu, Octavian 
Domide, Vasile Bojor.
 În programul Societății se subliniază în 
repetate rânduri că rolul acesteia este de a 
contribui la „progresul în civilizație și cultură..., 
la fericirea poporului, la înflorirea literaturii 
române și la prosperitatea societății” (p.30).
 Unul dintre țelurile Societății, subliniat în 
mul te  d in t re  cuvân tă r i l e -p rogram a le 
președinților aleși la conducerea acesteia, este 
realizarea unirii în gândire și faptă, condiție 
esențială a progresului național. Ideea este 
proclamată într-o formulă versificată, căpătând 
caracterul unui jurământ solemn: „Brațul nostru 
va fi tare/ Dacă toți ne vom uni,/ Căci românul a 

fost mare/ Și va fi!” (p.31).
 Spre sfârșitul secolului, se accentuează 
„nevoia canalizării energiilor în direcția apărării 
învățământului și a limbii naționale”, care este 
„stindardul naționalității. Cine n-are limbă, n-are 
nici patrie” (33-34).
 Se mai prevedea, încă din anul 1870-
1871, realizarea unei reviste manuscrise, după 
modelul altor societăți surori, evitând prin 
caracterul de manuscris controlul cenzurii. 
Astfel, revista putea avea, fără riscul unui text 
tipărit, „un nivel calitativ ridicat de atitudine 
civică și național-patriotică. În chip paradoxal, în 
timp ce presa oficială era sever și excesiv 
cenzurată de instituții de forță ale sistemului de 
maghiarizare și asimilare etnică, presa 
manuscrisă, ca fenomen școlar de formare și 
exprimare liberă a gândurilor tinerelor generații, 
se sustrăgea acestor constrângeri...”(p.15-16). 
Considerată un material școlar, revista avea 
numai o cenzură internă, asigurată de corpul 
profesoral. Selectarea creațiilor ce urmau să fie 
introduse în revistă era realizată de o „comisie 
criticătoare”, astfel încât numai cele mai bune 
producții să fie incluse în revistă. Fiecare număr 
avea 8-10 pagini, alternând paginile de poezie cu 
cele de proză, traduceri, dizertații sau intervenții 
ale președinților Societății. Revista fiind 
manuscrisă, pentru rolul de copiști erau aleși doi 
dintre membrii cu scrisul cel mai citeț, astfel încât 
citirea revistei să fie cât mai ușoară. Acești copiști 
au fost remunerați pentru munca lor numai mai 
târziu, când bugetul Societății a mai crescut. 
 Se dau informații și despre fondurile de 
care dispunea Institutul, care depindeau de 
bunăvoința episcopilor, fonduri a căror sporire 
era realizată prin festivitățile organizate de 
studenți, de cele mai multe ori dedicate unor 
personalități sau evenimente din istoria 
națională.  
 Revista Seminarului teologic din Gherla a 
primit titlul Steaua mărei, autorul păstrând în 
cartea sa forma actualizată, Steaua mării. Dl. 
Mircea Popa întrevede în acest titlu un reflex 
eminescian, punându-l în legătură cu poezia 
tânărului Eminescu Speranța, publicată în revista 
Familia din 1866, în care se fac referiri la 
marinarii izbiți de furtuni care speră în timpuri 
mai bune. S-ar putea interpreta astfel apropierea 
de situația românilor din Transilvania, care 
așteptau și ei, „timpuri mai bune”.
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 Folosirea în revistă a ortografiei 
etimologice este o alegere explicabilă, în 
contextul influenței puternice a Blajului, sistem 
ortografic eliminat ulterior prin intervenția lui 
Titu Maiorescu (articolul „Despre scrierea limbii 
române”) ,  care  demons t ra  neces i ta tea 
introducerii ortografiei fonetice, ca fiind mai 
firească, mai potrivită cu spiritul limbii române.
 Prețuirea d-lui Mircea Popa pentru revista 
studenților gherleni, rezultată chiar din faptul că o 
numește „o revistă tezaur”, este motivată prin 
rolul acesteia, de „puternic corpus de rezistență și 
ofensivă ideologică și națională, prin care școala 
românească devine o școală a curajului, a 
libertății cuvântului și a demnității naționale, un 
mod de confruntare a tineretului cu problemele 
grave și majore ale timpului lor” (p.16-17). Prin 
discuțiile obiective în care tinerii membri ai 
Societății gherlene își confruntă opiniile și prin 
care se raportează la situația grea în care se află 
elementul românesc în condițiile asupririi 
naționale intensificată în perioada dualismului 
austro-ungar, problemele învățământului 
românesc, nevoia răspândirii culturii și a 
susținerii demnității naționale erau teme 
principale discutate în cadrul ședințelor și 
reflectate apoi în revista Societății.   
 Articolele dedicate acestor probleme sunt 
exprimate într-o formă expresivă deosebit de 
clară, de convingătoare, de o mare forță, autorii 
lor dovedind „nu numai cunoștințe bogate, ci și o 
conștiință național-patriotică ridicată, un mod 
ferm de a-și spune opiniile” (p.17). Argumentele 
lor sunt susținute de idei preluate din filosofi 
antici și moderni, dar dovedesc și o bună 
cunoaștere a istoriei poporului român în întregul 
său. 
 Revista se bazează pe preocupări de 
conduită morală, având teme religioase, sociale, 
culturale, urmărind instruirea cititorilor, 
popularizarea operelor celor mai importanți 
învățați ai neamului românesc din toate regiunile 
locuite de români. Se publică astfel opere istorice, 
filologice ale unor autori ca B.P. Hașdeu, T. 
Cipariu, A.D. Xenopol sau Titu Maiorescu, 
corifei i  Școli i  Ardelene.  Urmărindu-se 
răspândirea operelor literare și formarea gustului 
pentru literatura de calitate, se publică în revistă 
poeziile lui V. Alecsandri, Andrei Mureșanu, 
Grigore Alexandrescu, Cezar Bolliac, Petre 

Dulfu, Iosif Vulcan, multe dintre acestea fiind 
cuprinse în programele ședințelor literare sau 
recitate cu ocazia unor festivități.
 Preocupați de a deține o bază informativă 
cât mai largă, membrii societății ajung să dețină 
cu timpul o bogată bibliotecă, obținută din donații 
din partea unor ziare politice și reviste literare, 
conducătorilor acestora solicitându-le ajutorul 
pentru completarea colecțiilor. Între cei mai 
importanți donatori se aflau Iosif Vulcan, Ioan 
Slavici, G. Barițiu, Iosif Nădejde, C.A. Rosetti, 
Gr. Silași, Aurel Mureșanu, Nicolae Fekete 
Negruțiu, Petre Dulfu. Cercetarea unor astfel de 
gazete  apărute pe întreg cuprinsul Transilvaniei 
explică bogata tematică a revistei, precum și sursa 
discuțiilor avizate, sau a disertațiilor din ședințele 
Societății. „O preocupare constantă a tinerilor 
este întreținerea cultului marilor reprezentanți ai 
Școlii Ardelene, citați cu prioritate în disertațiile 
lor, dar și aducerea în discuție a unor evenimente 
esențiale din istoria patriei, precum Unirea 
Principatelor, adunarea de la Blaj din 3/15 mai 
1848, mișcarea lui Tudor Vladimirescu, trecutul 
principatului transilvan, continuitatea românilor 
în Dacia, importanța unirii religioase cu Roma, 
chestiunea emancipării femeilor etc.” (op. cit., 
p.19).
 Punerea la contribuție în astfel de 
disertații a unor idei progresiste, a unor 
interpretări curajoase este exemplificată de autor 
prin citarea unui articol publicat în revistă în anul 
1898, care pledează pentru dreptul românilor 
ardeleni la o viață națională independentă, din 
moment ce sunt locuitorii cei mai vechi ai 
provinciei și poartă sarcinile cele mai mari. În 
sprijinul acestei idei, autorul aduce nu numai 
scrierile unor autori români, ci și pe cele ale unor 
învățați străini,  între care istoricul rus 
Golubinsky. Astfel, tinerii se deprind să poarte 
polemici, să aibă curajul opiniilor proprii (p.20). 
 Societatea tinerilor teologi gherleni este 
racordată în permanență la realitatea timpului în 
care trăiesc, la lupta politică și culturală a vremii 
lor. Într-un articol al președintelui din 1891, d. 
Mălai, se declară: „E lipsă dară, domnilor, să ne 
unim puterile într-o lucrare comună, să 
dezvoltăm mai multă energie..., să dăm dovezi de 
interes mai viu față de societate...” (p.42). Iar 
Emiliu (Emil) Bran publică articolul La Astra din 
Șimleu, făcând cunoscută activitatea rodnică a 
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acestei filiale.
 Un loc important în viața Societății 
gherlene îl ocupă cinstirea evenimentelor din 
anul 1848 și în special a zilei de 3/15 Mai, când au 
loc ședințe solemne în care se rostesc cuvântări 
avântate, însoțite de recitări de poezii originale, 
de  cân tă r i  ca re  s l ăvesc  even imen te le 
revoluționare, considerând acest an drept un an 
de răscruce în care poporul român din 
Transilvania a putut să-și afirme existența ca 
națiune de sine stătătoare. Este un an al libertății, 
ale cărui roade au fost însă deturnate de forțele 
conducătoare ale țării. Un material bogat despre 
această temă este publicat în mai multe numere 
ale revistei din 1871 de către Andrei Pop sub titlul 
Cauzele, luptele și efectul luptelor de libertate 
a[le] românilor de la anii memorabili 1848, 
autorul încercând să descifreze împrejurările 
înfrângerii țelurilor românilor și să arate calea de 
urmat.
 În textul articolului se includ poezii 
populare care slăvesc figurile unor mari 
personalități ale momentului: „Strigă Bărnuț din 
Sibiu/ Că Ardealul nu-i pustiu./ Strigă Iancu de la 
munte/ Nu te teme, măi Axinte!”, Iancu fiind 
personajul care concentrează admirația și care dă 
curaj luptătorilor. Cartea autorului clujean mai 
citează și alte poezii populare mai puțin 
cunoscute care circulau în epocă. Această ședință 
rămâne memorabilă și prin faptul că la ea 
participă luptătorul național Vasile Lucaciu, care 
ține discursul Prin ce poate deveni națiunea 
noastră glorioasă. 
 În 1886, la cea de a 38-a aniversare a 
evenimentului, în revista Steaua mării s-a 
publicat un amplu articol scris de Al. Haliță, 
având ca motto câteva cuvinte din D.A. Sturdza și 
versul lui Andrei Mureșanu: „Viața-n libertate ori 
moarte strigă toți”. Articolul evocă mai multe 
răscoale ale populației românești, cele din 1387, 
1435, 1526, 1701, 1721, 1784, șirul acestor 
revolte arătând vechimea nenorocirilor cărora nu 
li s-a pus capăt, fiind astfel necesară marea 
mișcare de la 1848.
 Ziua de 3/15 Mai 1848 a continuat să fie 
sărbătorită în ședințele Societății „Alexi-Șincai” 
și în anii următori, în deschiderea lor fiind intonat 
imnul Deșteaptă-te române urmat de cuvântări 
avântate și de recitări de poezii originale ce 
expr imă  chemarea  l a  lup tă ,  s tuden ț i i 
considerându-se urmașii conducătorilor evocați.

 De fiecare dată, în prelegerile ce deschid 
sărbătorile dedicate acestei zile, studenții 
dovedesc o bună cunoaștere a necesității care i-a 
determinat pe români să organizeze măreața 
adunare de la Blaj, importanța programului 
adunării și factorii care au dus la proclamarea 
independenței politice a națiunii române. Atunci, 
prin glasul lui Simion Bărnuțiu, considerat de 
autorul cuvântării drept „tribunul libertății 
române”, a răsunat chemarea la luptă și s-a 
afirmat egalitatea națiunii române cu alte națiuni 
libere. Colegilor săi, Al. Haliță le cere: 
„Îndreptându-ne către Pronia divină să ridicăm 
rugăciuni pentru acei martiri ai libertății căzuți cu 
arma în mână, răscumpărându-ne libertatea. Iar 
iluștrilor bărbați care încă astăzi mai trăiesc, 
onoare și recunoștință. Vivat” (p.51)!
 Între activitățile Societății, un loc de 
cinste îl aveau preocupările pentru promovarea 
culturii religioase greco-catolice și înarmarea 
tinerilor cu precepte și cunoștințe legate de 
profesiunea lor, aceea de viitori preoți. Așa încât, 
un loc important în programul ședințelor și 
disertațiilor îl aveau temele bisericești. Multe 
dintre aceste disertații legau activitatea preotului 
de rolul său de conducător spiritual al 
credincioșilor, în condițiile specifice existente în 
Transilvania acelor timpuri. Se vorbește și despre 
importanța culturii în ridicarea neamului la o 
viață demnă, despre importanța școlilor pe care 
cu atâta sârg le-au înființat românii după Unirea 
cu Biserica Romei, despre accesul la instrucție în 
marile așezăminte catolice europene, despre rolul 
episcopiilor nou înființate. În paginile revistei 
Steaua mării s-au publicat și articole care 
menționau importanța numeroaselor studii, 
gramatici, istorii, dicționare prin care s-au 
popularizat ideile despre istoria noastră, despre 
originea latină a limbii și poporului român, 
despre continuitatea sa pe acest teritoriu. Sunt 
enumerate în lucrarea cercetătorului clujean 
numeroase titluri de articole care se referă strict la 
serviciul divin, la probleme de morală creștină. 
„Toate aceste titluri acoperă o plajă foarte largă 
de subiecte, destinate a lămuri, a întări și a 
consolida unele din cunoștințele primite în timpul 
studiilor, de a le racorda la viața cotidiană și a găsi 
acele exemple prin care studiile și sugestiile 
teologale se pot îmbogăți cu acțiuni imediate sau 
cu aprofundări morale necesare preotului..." 
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(p.61). Se dau exemple de articole care exprimă 
necesitatea ca preotul să aibă în permanență o 
atitudine fermă, o atitudine politică pusă în slujba 
năzuințelor neamului.
 Tinerii  membri ai  Societății  sunt 
conștienți de importanța revistei în pregătirea lor, 
aceasta dându-le imbold pentru perfecționare, 
pentru emulație și avânt creator. Sunt aprecieri 
găsite de cercetător în nr.1/ 1895 al revistei sub 
semnătura lui Augustin Mândruțiu (p.62).       
 Revista este importantă și pentru că oferă 
posibilitate tinerilor talentați să-și exerseze 
condeiul în poezii originale sau traduceri. Între cei 
care se evidențiază în acest domeniu, dl. Mircea 
Popa îi menționează pe frații Emil și Laurențiu 
Bran, de asemenea pe Nicolae Fekete Negruțiu și 
Ioan Negruțiu, pe Aurel Pop, citându-se 
fragmente din poeziile lor.
 În alte articole sunt discutate teorii 
științifice moderne, cum ar fi teoriile lui Darwin 
despre originea omului pe pământ, sau idei ale lui 
Herder despre rolul și importanța folclorului, în 
timp ce în alte articole sunt combătute 
superstițiile sau se publică sfaturi pentru păstrarea 
sănătății. „Se poate detecta astfel existența unui 
adevărat spirit tânăr vădit în preocuparea 
constantă a colaboratorilor revistei de a fi la 
curent cu noutățile din domeniul științific, cu 
disputele de ultimă oră din presa politică și 
literară, cu deschiderile pe care progresul 
timpului le consemnează” (p.20-21). Prin astfel 
de articole, revista urmărește înzestrarea 
cititorilor ei, viitori preoți, cu cele mai noi 
cunoștințe din planuri variate („istoric, social-
politic, medical, religios, filologic, filosofic, 
folcloristic, estetic”). Prin asemenea preocupări, 
revista Steaua mării a îndeplinit în epocă un rol 
cât se poate de salutar, concurând, în unele 
situații, cu real succes, dezbaterile din presa 
curentă (p.21). O Poștă a redacției, o rubrică de 
jocuri, glume, ca în revista Familia, un grupaj de 
Sentenții adică panseuri și fraze celebre 
aparținând unor oameni de seamă ce puteau să fie 
exemple pentru tineri, ca și rubrica Ghicitori cu 
întrebări despre opere publicate și autori asupra 
cărora se atrage atenția cititorilor, dovedesc buna 
cunoaștere de către tineri a celor mai importanți 
autori ai timpului lor, sau a noilor direcții din 
mișcarea literară. Astfel, într-un număr din 1889, 
președintele de atunci al Societății, viitorul 

publicist Nicolae Fekete Negruțiu, în articolul 
Câteva cuvinte asupra însemnătății cântecelor 
populare, elogiază articolul lui Titu Maiorescu 
Direcția nouă în cultura și literatura română, căci 
- susține el - „reforma ortografică inițiată de 
Junimea a plecat tocmai de la cunoașterea limbii 
poporului, care a oferit normele cele mai potrivite 
pentru înțelegerea spiritului limbii noastre, a 
structurii ei interne, potrivit cărora să se 
stabilească scrierea acesteia" (p.22).  
 O deosebit de importantă preocupare a 
redactorilor revistei Steaua mării este aceea de a 
menține o strânsă legătură cu scriitorii și 
publ iciș t i i  de peste  munți ,  exprimarea 
sentimentului de bucurie pentru câștigarea de 
către România a independenței naționale în 
războiul din 1877, la care au participat și mulți 
ardeleni, dar și a aprecierii literaturii valoroase a 
marilor scriitori români din acea perioadă și a 
progreselor științifice înregistrate de Academia 
Română. Așa încât, revista studenților gherleni va 
publica multe producții literare ale scriitorilor din 
România, la evenimentele festive recitându-se 
poezii de Vasile Alecsandri și Vasile Pogor. 
 Studiul dlui Mircea Popa aduce, de 
asemenea, o informație deosebit de importantă: 
legăturile studenților gherleni cu poezia lui 
Eminescu și cu cercul Convorbirilor literare, 
materializată prin intensa corespondență dintre 
conducerea Societății și redactorul revistei 
ieșene, Iacob Negruzzi. Acestuia i se mulțumește 
în repetate rânduri pentru trimiterea revistei 
Convorbirilor, ceea ce înseamnă că la Gherla 
studenții erau la curent cu literatura publicată în 
revista junimistă și în special cu poezia lui Mihai 
Eminescu. De altfel, dl. Mircea Popa detectează 
în multe poezii ale studenților gherleni unele 
ecouri livrești din poezia marelui nostru poet 
(„timbrul sentimental sau nostalgic-elegiac al 
versurilor, sau uneori chiar preluări și pastișări 
vizibile” p.24).
 Un fapt memorabil consemnat de autor 
este cel din protocolul Societății din anul 1881, 
prin care se menționează cererea adresată ziarului 
Timpul de a li se trimite mai cu regularitate ziarul, 
consemnând astfel legăturile cu presa din 
România. În altă epistolă, trimisă Academiei 
Române, se mulțumește acesteia pentru numărul 
important de opere publicate de ea, și care au fost 
trimise bibliotecii Societății de lectură „Alexi-
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Șincai”. Este o listă generoasă cu opere despre 
istoria românilor, scrise de istorici importanți 
cum au fost Cantemir, Bălcescu, Tacit, Salustiu, 
Cicero ș.a., reușindu-se astfel îmbogățirea 
fondului de carte al bibliotecii (p.25-27).  
 Un fapt cu totul remarcabil este acela că în 
registrul bibliotecii din 1883 se consemnează 
primirea volumului de Poezii al lui Eminescu, cu 
specificația de sub numărul 542, că acesta ar fi o 
Donație de autor. Este un fapt de o noutate 
absolută, explicabil prin relația apropiată pe care 
Societatea gherleană o avea cu Societatea 
Junimea. Poetul aflându-se în acest an la 
sanatoriul Ober-Döbling, este cel mai probabil ca 
donația să fi fost făcută ori de editorul volumului, 
Titu Maiorescu, ori de Iacob Negruzzi. Este un 
fapt de o noutate absolută, nicio altă bibliotecă 
transilvăneană neavând la acea dată astfel de 
relații. Important este că, în chiar anul apariției 
volumului de Poezii al lui Eminescu, studenții 
gherleni puteau să cunoască opera marelui poet 
român. Așa încât, prima traducere în limba 
maghiară a unei poezii a lui Eminescu de către un 
apropiat al unui student gherlean, elev la acea 
dată la Liceul piarist din Sighet, dar în curând 
devenind și el student la Gherla, mi se pare un fapt 
foarte plauzibil. Este vorba despre Laurențiu 
Bran, frate al unui fruntaș al Societății gherlene, 
Emil Bran, cei doi frați fiind câțiva ani în același 
timp studenți ai Institutului teologic din Gherla. 
Având talent literar (se va face cunoscut mai 
târziu ca un traducător important din Petöfi), 
Laurențiu Bran a publicat prima traducere în 
limba maghiară a poeziei Atât de fragedă sub 
titlul Cseresznjefa fehér virága, în ziarul clujean 
Kolozsvári közlöny, în numărul din 25 decembrie 
1885 (http://www.sigheteanul.ro/15/01/2015-
eminescu și sighetul).
 Mulți fruntași ai vieții culturale și politice 
din Transilvania și-au făcut ucenicia la Societatea 
„Alexi-Șincai” din Gherla și la revista ei, Steaua 
mării. Prin faptul că președinții Societății se 
schimbau în funcție de absolvirea cursurilor și 
erau aleși alții noi, Societatea era mereu înnoită 
cu idei și țeluri noi, adaptate situației vremii. 
Tinerii erau interesați de modernizarea societății, 
de succesele care se realizau în domeniul științei, 
artei, literaturii, culturii, cu care voiau să fie la 
curent. Ei au desfășurat un amplu program de 
propagandă națională, propunându-și să 

contribuie la pregătirea noilor generații, urmând 
motto-ul călăuzitor al Societății: „Nu sabia, ci 
peana susține o națiune” (p.85).
 Apropierea de popor se reflectă în 
prețuirea creațiilor populare, în concepția că ele 
reprezintă înțelepciunea de veacuri a poporului. 
Ele sunt și păstrătoare ale celei mai autentice 
forme a limbii naționale.
 În studiul Graiul românesc din Selagiu de 
lângă Someș, semnat Emilian Bran (viitorul 
arhidiacon, vicar și senator Emil Bran), autorul 
insistă asupra studierii formelor particulare de 
exprimare din poeziile populare culese în 
regiune. De altfel, în Addenda studiului său, dl. 
Mircea Popa încadrează și articolul viitorului 
publicist Nicolae Fekete Negruțiu, publicat sub 
titlul Câteva cuvinte asupra însemnătății 
cântecelor populare (articolul apare în 4 numere 
consecutive ale revistei Steaua mării din anul 
1889, și este semnat C. Negruț, teolog III). 
Acestuia îi urmează în revistă publicarea colecției 
de poezii populare a autorului, sub titlul 
Literatura populară. Poezii populare, începând 
cu nr.9 (12 dec). Aceste poezii sunt reproduse de 
cercetător în continuarea articolului. În cartea 
dlui Mircea Popa se mai publică și alte poezii 
adunate de studenți, și anume, sub genericul 
Poezii Populare. Din jurul Gherlei, apar poezii 
culese de Emil și Laurențiu Bran din Selagiu, 
Tohat, de Ioan Savany din Târșolț, Țara Oașului, 
alții culeg din Sălagiu, Arghihat, Bârsău, 
Marmația, Vișeu ș.a., ceea ce arată că studenții 
culegeau poezii din satele lor de origine. Unele 
poezii sunt urmate și de un glosar pentru 
explicarea unor cuvinte mai puțin cunoscute. 
  Cercetarea activității Societății „Alexi-
Șincai” și a revistei Steaua mării, realizată cu 
deosebită acribie de către istoricul și cercetătorul 
dr. Mircea Popa, aduce în fața cititorilor bogata 
activitate a unor tineri conștienți de misiunea lor 
de a se pune în slujba neamului din care s-au 
născut. Revista Steaua mării, apărută decenii la 
rând, și-a îndeplinit rolul de ridicare prin cultură a 
oamenilor, a contribuit la menținerea unității de 
simțire a românilor, de aceea poate fi considerată 
într-adevăr, „o revistă tezaur”. Este meritul unui 
cercetător devotat, dl. Mircea Popa, acela de a fi 
scos din uitarea arhivelor această comoară a 
culturii noastre. 
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   ă ne amintim de cei care au intrat în 
memoria timpului.

În prima lună din an s-a născut, la 22 
ianuarie 1852, în localitatea Apa, Vasile Lucaciu, 
erou al națiunii române. Acesta fiind titlul 
studiului monografic coordonat de Gavril 
Babiciu și apărut în anul Centenarului Marii 
Uniri . [1] Neobositul, harnicul și extrem de 

[2]informatul  colonel în rezervă Gavril Babiciu și 
Filiala Maramureș a Asociației Naționale Cultul 
Eroilor „Regina Maria” au organizat, în 2017, „Pe 
urmele memorandiștilor”, o excursie tematică 
pentru evocarea celor peste 300 de eroi 
memorandiști care au făcut parte din Delegația ce 
a dus Memorandul la tronul imperial de la Viena. 
Iar la Satu Mare, în Ansamblul Memoriei 
culturale sătmărene, pe Aleea Coposu, se află și 
placa comemorativă Vasile Lucaciu.

  

Și exemplele ar putea continua.
Prin întreaga lui activitate, Vasile Lucaciu 

a intrat în memoria colectivă. El a tradus în viața 
pământeană îndemnul creștinesc „iubește-ți 
aproapele ca pe tine însuți”, asta putând însemna 
să faci pentru aproapele ceea ce ai face pentru 
tine. Toate câte le-a făcut ca om politic, preot, 
profesor, deputat, diplomat, om de cultură, au fost 
spre folosul aproapelui său, al poporului român. 
Altfel spus, este vorba de o biografie individuală, 
dar cu valoare colectivă. Tocmai din acest motiv, 
dr. Vasile Lucaciu a avut un destin suprapersonal 
într-o dublă ipostază: de om-idee şi de om-
statuie. Am citat din cuvântarea rostită de 
directorul Bibliotecii Central Universitare 
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. 
Doru Radosav, în sala festivă a Muzeului 
Județean Satu Mare, la simpozionul „160 de ani 
de la nașterea marelui patriot dr. Vasile Lucaciu” 
(27 ianuarie 2012). Dr. Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” 
Baia Mare, a vorbit atunci despre omul-diplomat 
Vasile Lucaciu, iar poetul George Vulturescu și 
Ioana Dragotă  (22 mai 1959 – 22 ianuarie 2013), [3]

profesor-bibliotecar la Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu”, au vorbit despre rolul lui decisiv în 
apariţia presei româneşti în judeţele Satu Mare şi 
Maramureş.

Vasile Lucaciu a solicitat și a obținut 
catedra de religie, limba și literatura română la 
Liceul Catolic Regesc din Satu Mare (azi 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”), dar iată 
urmările: Catedra era vacantă de doi ani, 
înaintașul său fiind demis pentru același motiv 
pentru care va fi obligat să renunțe la post și 
Vasile Lucaciu peste șapte ani, și anume 
cultivarea sentimentelor naționale ale elevilor 

[4]români . De aceea, eforturile lui Vasile Lucaciu 
n-au fost întotdeauna pe placul tuturor semenilor: 
Din Carei, vicecomitele comitatului Satu Mare 
trimite primpretorilor de plase și primarilor de 
orașe Ordinul circular privind urmărirea și 
confiscarea imediată a celor 17 tipărituri 

[5]românești aduse de Badea Cârțan  din România 
[6]și pe care acesta le-a răspândit în Transilvania . 

Printre titlurile propuse spre confiscare se aflau și 
„Românii la Dobrițin sau condamnarea Dlui Dr. 
V. Lucaciu” și „Martiriul lui Dr. Vasile Lucaciu”, 
editat de George Banu. 

Să	ne	amintim...
Maria	GÂRBE

S
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Începutul lui 2020 mi-a amintit că tocmai 
au trecut 5 ani de când ne-a părăsit Ovidiu Suciu 
(26 decembrie 1936 – 31 martie 2015). La 
Cicârlău a luat ființă în anul 1977 Cenaclul 
„Vasile Lucaciu”, iar în 1978, tot acolo, a avut loc 
prima ediție a Festivalului de Literatură „Vasile 
Lucaciu”. Atunci, Ovidiu mi-a spus aproximativ 
următoarele: „Dacă va fi cazul să scrii sau să 
vorbești undeva, să-ți amintești, să nu uiți că eu 
am fost primul care am scris despre Vasile 
Lucaciu”. Am recitit recent articolul Vasile 
Lucaciu – «Leul de la Șișești» semnat de Ovidiu 
Suciu în revista „Tribuna” din februarie 1968: E 
prezent oriunde erau necesare curajul, 
demnitatea, competența.  Acum, la 45 de ani [...]
de la moartea marelui patriot, se cuvine să-i 
rostim mai des și cu admirație numele. Perioada 
care a urmat anului 1964 a favorizat unele 
schimbări. 1968 a fost anul în care s-a dat la o 
parte vălul ce umbrea amintirea memorandiștilor. 
Tot  a tunci  s -a  t recut  de  la  împăr ț i rea 
administrativ-teritorială pe regiuni la cea pe 
județe. La dezvelirea solemnă a statuii din 29 
noiembrie 1968, la Satu Mare, a participat și 
subsemnata. Acest an este începutul și pentru 
Muzeul Memorial „Vasile Lucaciu” de la Șișești.

Dr. Valeriu Achim (născut la Tiream, 
județul Satu Mare, 1923 – decedat în 2014, Baia 
Mare)  a fost inițiator de evenimente simbol. De [7]

aceea aș nota un crâmpei din amintirile lui despre 
Vasile Lucaciu: „Aveam doar 13 ani când, copil 
fiind încă, înțelegeam, totuși, frământările 
politice ale perioadei, dragostea și stima 
oamenilor pentru marile personalități ale 
neamului românesc.  Într-o zi, toboșarul [...]
satului dă de știre că în ziua de 13 decembrie 
1936, la Satu Mare, vor avea loc mari manifestări 
publice prilejuite de inaugurarea statuii dr. Vasile 
Lucaciu  la care pot participa doritorii – de la [...]
mic la mare – trenul fiind gratuit. Gata, merg! mi-
am zis și eu. Mama nu se opune. Îmi adun 
prietenii – trei de Gheorghe, și anume Silaghi, 
Roșca și Chivari, iar al patrulea de Mare Ioan. 
[...] O mare bucurie ne-a cuprins când ne-am 
văzut urcați în tren, în mijlocul unor oameni de 
toate vârstele.  L-am văzut pe părintele [...]
Lucaciu înălțat pe un soclu uriaș, ținând într-o 
mână crucea, în alta un document la care îi 
ziceau Memorandum.  Marea bucurie a fost [...]
însă de scurtă durată, deoarece în 1940, din 
cauza cedării Ardealului de Nord Ungariei 
horthyste, Statuia Lucaciu a fost demontată de pe 
soclu și evacuată la Lugoj, mai apoi la Alba Iulia 

și, în final, la București, în Muzeul Medrea. 
Această zi n-am mai uitat-o niciodată și a 
constituit principalul impuls pentru ca, după 
refugiu și terminarea războiului, cel ce vă scrie 
acum, sprijinit și de alții, să devină inițiatorul și 
organizatorul readucerii Statuii dr. Vasile 
Lucaciu de la București la Satu Mare (1966) și 
inaugurarea ei în 1968, la împlinirea a 50 de ani 
de la înfăptuirea Marii Uniri a tuturor românilor, 

[8]la 1 Decembrie 1918 .
Dr. Valeriu Achim s-a aflat printre 

organizatorii sesiunii omagiale de comunicări 
științifice de la Baia Mare prilejuită de 
semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România 
(22 noiembrie 1968). Omul reper Vasile Lucaciu 
a fost o prioritate în cercetările și preocupările lui. 
Prin volumele editate, în calitate de autor sau 
coautor, a făcut cunoscută viața și activitatea lui 
Lucaciu, încercând să transmită generațiilor ce au 
urmat că supratitlul primit de acesta, „Leul de la 
Șișeşti”, are temei. Dintre volumele tipărite ce-i 
poartă semnătura amintim: Dr. Vasile Lucaciu 
luptător pentru drepturile românilor și Unirea 

[9]Transilvaniei cu România Maramureșul și ; 
[10]Unirea (1918) Maramureșenii în lupta pentru ; 

libertate și unitate națională: Documente. 1848-
[11]1918 Dr. Vasile Lucaciu, luptător activ pentru ; 

[12]unirea românilor texte alese: . Știm cu toții că 
nu-i ușor să selectezi din vasta bibliografie a lui 
Vasile Lucaciu.

Un alt exemplu de istorici-muzeografi cu 
preocupări asemănătoare este cel al familiei Ursu: 
Traian (11 decembrie 1940 – 25 ianuarie 2010) și 
Viorica (1 mai 1944 – 15 decembrie 2016), 
amândoi cu activitate bogată, din 1975 până la 
pensionare, la Muzeul Județean Maramureș. Ei 
au participat la organizarea primei manifestări 
științifice și cultural naționale dedicate 
personalității preotului dr. Vasile Lucaciu. Este 
vorba de sesiunea de comunicări „Activitatea lui 
Vasile Lucaciu – o pagină de gândire și acțiune în 
vederea desăvârșirii statului național român” din 
24 noiembrie 1968, de la Satu Mare (Sala 
Teatrului de Nord), prilejuită de aniversarea a 50 
de ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Ei 
erau proaspeți absolvenți ai Facultății de Istorie-
Filozofie a Universității din Cluj-Napoca. Viorica 
Ursu (născută Bilț) era muzeograf la Muzeul de 
Istorie din Satu Mare, iar Traian Ursu era atunci  
inspector la Comitetul pentru Cultură și Artă. 
Printre organizatorii acelei sesiuni s-a aflat și 
Octavian Luțaș, jurist și gazetar, mai târziu 
ambasador în Zair.
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Am putea concluziona că Vasile Lucaciu, 
prin exemplul lui, sugera să ne comportăm ca și 
cum am fi nemuritori. Din discursul ținut în 
Parlamentul maghiar la 9 martie 1908 am reținut 
următoarele: În politică trebuie să învățăm din 

trecut, ca să pregătim viitorul. Aceasta este arta 
guvernării. Căci altcum guvernarea e o alocație 
de interese, bună pentru cei din asociație, rea 
pentru cei din afară... (File de cronică..., ed. cit., 
p. 516).

1 Vasile Lucaciu, erou al naţiunii române. Lucrare coord. de Gavril Babiciu, Baia Mare, Editura Marist, 2018, 304 p.; 
Vezi şi Gavril Babiciu, Vasile Lucaciu, în 100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalităţi maramureşene care au 
făcut istorie, coord. dr. Teodor Ardelean, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2018, p. 35-53.
2 Ştefan Vişovan, Gavril Babiciu: „Vasile Lucaciu – un erou al naţiunii române”, în „Graiul Maramurelului”, 30 ian. 
2019.
3 Ioana Dragotă, „Revista Catolică” a lui Vasile Lucaciu, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2006, 202 p.
4 Liviu Tătaru, Scurtă cronologie Dr. Vasile Lucaciu (I), în „Pro Unione”, an 6, nr. 1-2 (15-16), 2003, p. 36-41; Vezi şi 
„Pro Unione”, nr. 1-2 (17-18), 2004, (II), p. 35-38; nr. 3-4 (19-20), 2004, (III), p. 29-35; nr. 1-2 (21-22), 2005, (IV), p. 
20-27.
5 Născut în 24 ianuarie 1849 şi decedat în 7 august 1911.
6 File de cronică: Ţinuturile Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş, vol. I (din paleolitic până în 1918), autori: Laura 
Temian, Lazăr Temian, Valentin Băinţan, Zamfir Dragomir, Laviniu Ardelean. Coord. ştiinţific: prof. dr. Teodor 
Ardelean. Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2016, p. 472.
7 Dan V. Achim, Valeriu Achim, în 100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalități maramureșene care au făcut 
istorie, p. 624-631.
8 Valeriu Achim, Scrieri în timp 1946-2006. Culegere de studii și articole, evocări ale unor oameni de seamă, interviuri 
și însemnări critice, probleme curriculare, vol. 2, Baia Mare, Editura Gutinul, 2007, p. 371-372. (Subcapitolul 
„Statuia”).
9 Valeriu Achim, Aurel Socolan, Baia Mare, 1968.
10 Dr. Trofin Hăgan, Ioan S. Mureșan,Valeriu Achim, Vasile Căpâlnean, Baia Mare, Muzeul Regional Maramureș, 1968.
11 Ediție îngrijită de Vasile Căpâlnean, Ioan Sabău, Valeriu Achim, București, 1981.
12 Studiu introductiv, îngrijirea ediției, note și comentarii de Ioan Iacoș și Valeriu Achim, vol. 1, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1988. Vol. 2, Baia Mare, Editura Gutinul, 2000.

Note

Aspect de la prima manifestare științifică despre Vasile Lucaciu – sesiunea de comunicări din 24 
noiembrie 1968, de la Satu Mare. Prof. univ. Cselény Bela (Universitatea din Cluj-Napoca, la tribună), prof. 
Nae Antonescu (Satu Mare), Constantin Rusu (cercetător șt., Institutul de Istorie Cluj-Napoca), prof. univ. 

Gheorghe Bulgăr (Universitatea București), Ioan Micu (președintele Comitetului pentru Cultură și Artă Satu 
Mare), lect. univ. Liviu Maior (Universitatea din Cluj-Napoca), Viorica Ursu (Muzeul de Istorie Satu Mare), 

Liviu Botezan (cercetător șt., Institutul de Istorie Cluj-Napoca), lect. univ. Vasile Vesa (Universitatea din 
Cluj-Napoca). Fotografie din Colecția familiei Ursu.
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Părintele	Dr.	Vasile	Lucaciu	nu	trebuie	uitat

Învățător	Radu	Viorel	ANTON

 am greu să concentrezi într'un cadru așa 
de strâmt viața unui om mare, care aproape o 
jumătate de veac a fost în fruntea mișcărilor 
culturale și politice dela noi și a ajuns să fie 
venerat și iubit, ca nimeni altul, de toată suflarea 
românescă, considerat ca un înainte-mergător al 
unității naționale, pe care marele decedat a avut 
fericirea să o vadă cu ochii, în zilele senine ale 
bătrânețelor (Alexandru Ciura, Biografia 
părintelui Vasile Lucaciu povestită pentru popor, 
Biblioteca poporală a Asociațiunii ASTRA, 
1928). Era de ajuns ca Vasile Lucaciu să se 
prezinte în mijlocul poporului și să rostească o 
vorbire cât de scurtă, ca lumea să rămână răpită de 
graiul fermecat al acestui tribun național. 

 
Despre viața și activitatea lui Vasile 

Lucaciu s-a scris mult, poate se va mai scrie, 
inclusiv despre anii tinereții, ai studiilor efectuate 
în mai multe locuri, de aceea în prezentul articol 
mă voi referi la unele aspecte mai puțin 

cunoscute.
Astfel, un episod interesant s-a petrecut în 

anii studenției la Roma, pe care a fost nevoit la un 
moment dat să le întrerupă din cauza unei boli 
grave la plămâni. Însă, la Roma se împrietenise 
cu preotul romano-catolic Ternyei Béla, fiu al 
unui mare proprietar din Apa, Ternyei János, 
care-l invită la castelul părinților din satul natal al 
viitorului tribun, pentru a se trata. Ternyei János 
era un mare proprietar de pământuri, inclusiv la 
Apa, fusese subprefect al Comitatului Sătmar, 
având-o ca soție pe Iuliana, pe care Vasile 
Lucaciu o va pomeni mai târziu cu apelativul de 
Lila néni (tanti Lila). Aceasta se va îngriji, cu 
mare atenție, ani la rând, în fiecare vară, de 
sănătatea lui Vasile Lucaciu, dăruindu-i tot ce 
avea bun și frumos, deoarece îl considera cel mai 
bun și adevărat prieten al fiului său Béla.

Într-o seară, Vasile Lucaciu și-a luat 
rămas bun de la familia Ternyei, a pupat cu mare 
respect mâna lui tanti Lila, l-a îmbrățișat pe 
prietenul său Béla și s-a întors la Roma, orașul 
visurilor sale. De acolo, a trimis o scrisoare, în 
limba maghiară, adresată lui tanti Lila: Mult 
stimată doamnă, dragă tanti Lila, sunt din nou 
locuitor al Romei și aș vrea să rămân aici toată 
viața, dar inima îmi poruncește să mă întorc 
acasă și eu vreau să ascult glasul curat și sincer 
al inimii mele. În aceeași scrisoare se referă la 
timpul petrecut la Apa: În timpul călătoriei (spre 
Roma) și fericirea sosirii m-a urmărit ca un geniu 
binefăcător casa de la Apa, amintirea dragostei 
dumneavoastră și a întregii familii (...) O, dacă 
aș putea, printr-o minune, întoarce zilnic câte un 
minut din luna august...Amintire binecuvântată! 
Niciodată n-o să dispară din inimă recunoștința 
fierbinte față de dumneavoastră. Aș putea spune 
de nenumărate ori, și repet și acum cu bucurie în 
fața domniei voastre, că îmbunătățirea stării 
mele de sănătate doar dumneavoastră o datorez, 
și acesta este adevărul. Un climat, o casă plină de 
atâta coloratură și dragoste, nu pot să nu-și pună 
amprenta și pe un muribund, și eu n-aș fi simțit 

C
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toate astea? Și acum, ce obligații am eu? Să știu 
să recunosc și să păstrez cu sfințenie aceste 
sentimente și să fiu demn de ele.

Primiți dumneavoastră, ca zălog, 
recunoștința și mulțumirile mele, pe care cu 
umilință vi le trimit. Sărut mâinile cu respect 
deosebit, din Roma, 22 noiembrie 1872, cel mai 
umil și respectuos Lucaciu Laszlo, student... 
teolog.

Tanti Lila a mai primit o scrisoare din 
Roma, scrisă de Lucaciu în seara Ajunului de 
Crăciun, 24 decembrie 1872, și conține urări de 
anul Nou „marilor unguri din familia Ternyei”.

Castelul din Apa a fost locuit ultima dată 
de văduva lui Kovács Gyula, sora cea mai mare a 
lui Ternyei Béla, respectiv Kovács Bertay, 
născută Ternyei.

Răstălmăcind puțin cele două scrisori, 
putem deduce cu certitudine plăcerea lui Lucaciu 
de a petrece o perioadă de timp în satul natal, 
participând la slujbele religioase ținute la 
bisericuța din lemn în care a fost botezat.

Familia Ternyei avea în Apa sute de 
hectare de teren în proprietate, precum și acest 
castel impunător (existent și astăzi), unde Vasile 
Lucaciu a beneficiat de un confort deosebit 
pentru acele vremuri, ținând cont și de faptul că 

aveau medic de familie. Se pare că, la acea vreme, 
nu s-a pus absolut de loc problema că Vasile 
Lucaciu era român, de altfel, în scrisorile adresate 
acestei familii, înflăcăratul apărător al limbii 
române de mai târziu folosea un „dulce limbaj 
maghiar”, curat, plin de afecțiune.

O întâmplare foarte interesantă este și 
faptul că avocatul Ambrozi Pál a fost arestat după 
al Doilea Război Mondial pe motiv că a făcut 
parte din detașamentul Levente, aparținând de 
armata maghiară. Fiind soțul lui Berenței Covacs 
Sara, una dintre moștenitoarele castelului din 
Apa, aceasta s-a dus la închisoarea de la Oradea 
prezentând cele două scrisori ale lui Vasile 
Lucaciu către tanti Lila. Urmarea a fost că 
Ambrozi Pál a fost eliberat de către conducerea 
închisorii, care a apreciat gestul umanitar al 
familiei Ternyei față de Vasile Lucaciu.

Toate acest informații au fost furnizate de 
către doamna Gönczi Agota din Satu Mare, o altă 
moștenitoare a castelului de la Apa, în vârsta de 
90 de ani. Băiatul dânsei, ing. Gönczi Gábor, a 
ținut un discurs frumos despre Lucaciu, cu ocazia 
lansării volumului meu „Pr. Dr. Vasile Lucaciu, 
Apostol al neamului românesc”, care a avut loc în 
03.02.2019, la Apa.

Un alt aspect mai puțin cunoscut și 
cercetat se referă la blocurile de piatră din curtea 
bisericii din Șișești, ctitorie și lăcaș de veci al 
părintelui Lucaciu.

Astfel, turiștilor care vin acum la Șișești li 
se prezintă biserica, școala, pavilionul, casa 
memorială, dar despre blocurile de piatră din 
curtea bisericii nu vorbește nimeni nimic. Mai 
dureros este faptul că și sătenii, mai ales cei tineri, 
trec nepăsători pe lângă ele, fără să cunoască sau 
să se intereseze de istoricul lor. Este vorba despre 
5 blocuri de piatră, cu următoarele dimensiuni: 
85/105/70 cm, 589/65/50 cm - 2 bucăți, 
95/110/90 cm și 140/100/130 cm.

Deoarece nu s-a găsit nimic scris în 
documente despre ele, redăm informațiile culese 
de profesori de la bătrânii satului. Un lucru este 
cert: au fost aduse în jurul anilor 1890-1900, la 
rugămintea părintelui Vasile Lucaciu, de la o 
distanță de aproximativ 30 Km, respectiv de la 
Pășunile Bloajei, din locul numit Băile de Piatră. 
Este o enigmă cum au fost desprinse din munte, 
văzându-se și astăzi urmele de daltă și șpiț, și cum 
au fost transportate. Cea mai plauzibilă variantă 
pentru transport este aceea că s-au folosit arbori 
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tăiați pe loc și improvizați ca tălpi pentru sănii, la 
care au fost înjugați boi, rezultând că totul s-a 
făcut doar iarna.

În ceea ce privește destinația, există 3 
variante. Una ar fi realizarea unei copii după 
Columna lui Traian, iar a doua sculptarea statuilor 
lui Traian și Decebal. A treia variantă este de-a 
dreptul surprinzătoare, dar și mai plauzibilă, 
având în vedere că sunt 5 blocuri de piatră. 
Informația este adusă de elevul Ghișa Bogdan, 
culeasă de la unchiul său, Tentiș Dumitru, ai cărui 
înaintași au fost foarte apropiați de biserică, atât 
prin credință, cât și prin slujire. Conform acestei 
informații, părintele Lucaciu ar fi dorit să 
construiască o poartă la intrarea în curtea bisericii 
dinspre sat. În partea dreaptă a porții ar fi dorit să 
pună statuia lui Decebal, în stânga pe a lui Traian, 
iar în mijloc o statuie a lui Iisus Hristos. Mesajul 
transmis ar fi fost unul extraordinar, care ar 
evidenția originea poporului român, dar și faptul 
că acesta s-a născut creștin.

O altă mărturie de la Șișești arată că în 
perioada construirii bisericii, 20 iunie 1886-27 
august 1890, materialele aduse erau planificate, 
părintele Vasile Lucaciu ținând o evidență foarte 
exactă cine ce are de făcut. De exemplu, dacă un 

șișeștean nu reușea, din diverse motive, să facă 
transportul de piatră când era planificat, o făcea 
obligatoriu în zilele următoare, părintele găsind 
pe altul disponibil, astfel încât constructorii să nu 
stea din lipsa materialelor necesare. Ca sancțiune, 
dacă observa o delăsare dinadins față de 
planificarea inițială și omul a venit cu piatra mai 
târziu, părintele i-a spus: „Tu nu ești vrednic să ți 
se pună piatra în zidul bisericii”. Neavând 
încotro, omul a pus piatra lateral de celelalte 
materiale, astfel încât și astăzi se vede un mare 
bolovan în partea de sud a gardului bisericii.
 La izbucnirea Primului Război Mondial, 
s-a auzit că sunt luate clopotele de la biserici 
pentru topire și fabricarea pieselor de artilerie. 
Părintele Lucaciu strânge Consiliul Parohial din 
Șișești și ajung la hotărârea de a le ascunde. Două 
dintre clopote au fost ascunse într-o fântână, care 
a fost ulterior astupată, iar al treilea, care nu suna 
plăcut, a fost lăsat în biserică.

Părintele Vasile Lucaciu a fost foarte 
hotărât în ceea ce și-a propus să realizeze pentru 
Șișești, dar, datorită problemelor politice, a 
războiului care a urmat, nu a putut duce la bun 
sfârșit toate planurile.

Menționez că toate aceste date le-am 
primit de la învățătorul Gheorghe Rus, de la 
Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Șișești.

Așa cum subliniam la început, despre 
Vasile Lucaciu s-a scris și se va mai scrie, el 
rămânând o pildă vrednică de urmat pentru 
generațiile tinere și cele ce vor veni. Cu sufletul 
său mare, cu firea-i entuziastă și cu neîntrecuta-i 
și covârșitoarea-i iubire de neam, viața nu avea 
decât un singur rost: Unirea Neamului; și el nu 
vedea în ea decât un singur scop: Libertatea 
Românilor. Acestea erau sfintele taine cu care el 
se hrănea, acestea erau misterioasele izvoare din 
care își lua puterea. 

Vasile Lucaciu a trăit cu o credință și a 
văzut cu ochii săi izbânda ei. A avut un vis și 
Dumnezeu l-a fericit să trăiască spre a-l vedea 
realizat. A trăit suferind, dar a murit zâmbind. A 
murit fericit, pentru că a voit să fie fericit, și a fost 
fericit pentru că și-a făcut din ideal scopul vieții 
sale.

Faptele oamenilor mari, ale celor ce se 
duc din viață, nu pot decât să slujească drept pildă 
celor ce intră în viață. Tineretul să ia pildă viața 
lui Vasile Lucaciu!!
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Prof.	Carol	C.	KOKA

     in lecturile mele despre viața și opera 
marelui fizician Albert Einstein, am aflat cu 
uimire că marele fizician nu a știut să vorbească 

1până la vârsta de 9 ani.  Cazul fizicianului nu este 
singular. Marele cărturar și om politic Ioan 
Inocențiu Micu – Klein, cel care a elaborat primul 
program de luptă al românilor pentru emancipare 
națională, nu a vorbit până la vârsta de 15 ani, fapt 
care a provocat multă mâhnire părinților.
 Tatăl său, Oprea Micu, își pierduse deja 
nădejdea în viitorul copilului său. Tânărul a fost 
lăsat să lucreze la unul din gaterele ce funcționau 
pe apa Sadului. Se povestește că într-o zi, o 
furtună dezlănțuită rapid a adus cu sine puhoi de 
ape. În acest timp, tăietorii de lemne s-au 
adăpostit în colibele lor, fără să observe că mutul 
lipsește, când, deodată, acesta apare, ud leoarcă, 
aprins la față, strigând înspăimântat: - Haideți, s-
a rupt crepla! Oamenii au rămas uimiți. Cel pe 
care îl credeau de ani de zile mut, vorbise. 
Această minune s-a răspândit cu repeziciune în 
satele din Mărginimea Sibiului. Oprea Micu și 

3soția lui erau în culmea fericirii.
 Se povestește că, într-o zi, Oprea Micu ar 
fi pornit să vândă un car cu lemne în târg la Sibiu. 
Cum „minunea” cu venirea graiului făcuse 
înconjurul comitatului, lumea s-a adunat 
ciorchine lângă car și cărăuși, iscodindu-i pe 
aceștia din urmă cu fel de fel de întrebări. Ionică 
povestea cum a fost și răspundea respectuos la 
toate întrebările. S-a nimerit prin preajmă un 
călugăr iezuit, care, surprins de istețimea 
copilului, a intrat de vorbă cu sătenii. Călugărul a 
insistat pe lângă căruțaș să-și dea copilul la 
școală. Intuise că în Ionică ar mocni un foc ce ar 
putea fi folositor cândva. Cum tatăl stătea pe 
gânduri, cam nehotărât, copilul i-a spus hotărât:

4- Tată, eu mă duc!
 Mai întâi, Ioan Micu a învățat scrisul și 

5.cititul în satul natal, la Sadu. Apoi a urmat 
studiile medii la Colegiul iezuit din Cluj. Între 
anii 1722-1725 a urmat cursurile Facultății de 
Filosofie din cadrul Colegiului Academic din 
Cluj. Se zice că aici l-a avut ca profesor pe Franz 

6Fasching , care a fost adept al ideii romanității 
7românilor.  În anul 1725 a început studiul 

teologiei la Trnava, orașul natal al lui Fasching.
8 În anul 1729, împăratul Carol al VI-lea  l-

a numit pe Ioan Micu, încă student, episcop de 
Făgăraș și Alba Iulia și consilier imperial. La 5 
septembrie 1729, a primit titlul de baron, primind 
numele de Klein, devenind membru al Dietei 
Transilvaniei, care era adunarea legislativă a 
Transilvaniei.

  La 23 septembrie 1729 a fost hirotonit 
preot în biserica „Preacuratei înlăcrimate” din 
Pócs (Ungaria, azi Máriapócs). La 25 septembrie 
s-a călugărit, intrând în Ordinul Sfântului Vasile 
cel Mare, și și-a luat numele de Inocențiu, la 
mănăstirea „Sf. Nicolae” de la Muncaci 
(Ucraina). Tot la Muncaci a fost, la 5 noiembrie 
1729, consacrat episcop unit. În anul 1737 a 
mutat reședința episcopală la Blaj, unde a pus 
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piatra fundamentală a Catedralei „Sf. Treime”.
 Pe motivul că nu a intervenit împotriva 

9mișcării călugărului bosniac Visarion Sarai , 
episcopul Micu a fost citat la Viena, de unde nu i 
s-a permis întoarcerea în Transilvania. 
Împărăteasa Maria Tereza i-a plătit o pensie timp 
de 24 de ani la Roma. În locul lui a fost numit ca 

10episcop al Blajului Atanasie Rednic , care 
obținuse abia 9 voturi față de Inocențiu Micu-
Klein, care obținuse 72 de voturi.

A murit la 22 septembrie 1768, fiind 
înmormântat în biserica Madonna del Pascolo 
din Roma. La 22 iunie 1997 a fost exhumat și 
depus la Biserica Buneivestiri a Colegiului 
Român Pio Romeno din Roma, ca apoi, la 2 
august 1997, rămășițele pământești să fie aduse la 
Blaj și depuse în altarul Catedralei Sf. Treime, 
zidită de el. La 19 octombrie 1997 a fost 
înmormântat la loc de cinste, într-un mormânt 
săpat în fața iconostasului din aceeași biserică.
 Ioan Inocențiu Micu-Klein s-a afirmat ca 
un reprezentant de seamă al gândirii politice 
românești. El a cerut, în numele tuturor 
românilor, ca „să nu se hotărască nimic despre 
noi, fără noi și în absența noastră”. A cerut 
participarea populației majoritare în Transilvania 
la guvernare. Pretindea să se acorde românilor și 
preoților lor egalitatea în drepturi cu națiunile 
privilegiate, formarea de școli, acordarea de 
pământ țăranilor iobagi și a dreptului lor de liberă 

strămutare, alegerea românilor în Dietă, funcții 
civile și militare, respectarea drepturilor micii 
nobilimi române din Făgăraș, Hunedoara și 

11 Chioar. Ioan Inocențiu Micu-Klein a fost primul 
care a adus în dezbatere argumentația istorică a 
originii latine, vechimii și continuității de 
existență a românilor. Revendicările sale au fost 
cuprinse și dezvoltate într-o petiție denumită 
Supplex Libellus Valachorum, care a fost primul 
program politic modern al românilor din 

12Transilvania.
 Episcopul Inocențiu Micu-Klein era iubit 
de popor. Acest lucru rezultă dintr-o scrisoare a 
unor preoți din Transilvania, la 22 septembrie 
1747, către episcop: „Este cunoscut Excelenței 
Voastre că locuirea valahilor în Transilvania este 
mai veche decât povestirea istoricilor. Vă este 
cunoscut că niciodată Transilvania nu a fost 
goală de valahi de-a lungul sutelor de ani care 
sub principi catolici au avut întotdeauna și 
privilegii și prerogative: au avut întotdeauna 
valahii din Transilvania din cele mai vechi 
timpuri, arhiepiscopul lor… De aceea noi dorim 
să vă arătăm Preaînălțimii Voastre starea 
noastră sufletească și situația mizeră și 
disperată, întrucât noi nu învoim nicidecum ca 
Preaînălțimea Voastră să renunțe la episcopat și 
nici nu admitem pe un alt episcop cât timp trăiești 
Domnia Voastră Preaînaltă…”.

1.Carol C. Koka, Minunea din Valea Sadului, ,,Echinocțiu”, anul VI, nr. 23, martie 2006, p. 4
2.Corneliu Albu, Pe urmele lui Ioan Inocențiu Micu-Klein, 1983, Editura Port - Turism, București.
3.Corneliu Albu, Op. cit., p.85-88
4.Iosif Pervain, Studii de literatură română, 1997, p. 9
5.Nicolae Comșa, Episcopul Ioan Inochentie Micu, Blaj, 1997, p.19
6.Franz Fasching (n. 2 august 1686 la Trnava, Slovacia-d. 6 aprilie 1747 la Gyöngyös, Ungaria). A fost 
profesor de filozofie și teologie până în 1725. Ulterior, a fost superiorul mănăstirilor iezuite din Satu Mare 
și Györ.
7.A scris, printre altele ,,Dacia vetus ex probatis Scriptoribus de promta, antiquitatis Cultoribus oblata” 
Claudiopoli (Cluj), 1725
8.Carol al VI-lea (1685-1740), tatăl împărătesei Maria Tereza, împărat al Sfântului Imperiu Roman.
9.Visarion Serai (n. 1714-d. 1745), un ieromonarh ortodox sârb, promotorul tulburărilor religioase 
anticatolice din Transilvania, care a dus la exilul episcopului unit român Inocențiu Micu-Klein.
10.Atanasie Rednic (1722-1772), episcop al Bisericii Române Unite cu Roma.
11.M. Manea, A. Pascu, B. Teodorescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la Revoluția din 
1821, editura Didactică și Pedagogică, București, 1995, p. 371
12.Ibidem, p. 372
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Scrisori	inedite	
aparținând	lui	dr.	Alexandru	Vaida	Voevod	(III)

Dr.	Viorel	CIUBOTĂ
	      unt puține personalități în istoria 

României pe care autoritățile comuniste să se fi 
străduit într-o măsură atât de mare să le acopere 
cu un văl impenetrabil de uitare. Vaida era 
considerat vinovatul numărul 1 pentru înăbușirea 
în sânge a două mari mișcări protestatare 
muncitorești de anvergură: manifestația 
muncitorilor din 13 decembrie 1918 și grevele 
ceferiștilor din februarie 1933. În primul 
eveniment, Vaida era ministru secretar de stat, 
din 3 decembrie 1918, în guvernul I.I.C. Brătianu 
(3 decembrie 1918-12 septembrie 1919), iar în al 
doilea a fost președinte al Consiliului de Miniștri 
(14 ianuarie 1933-9 noiembrie 1933). Astfel că 
Alexandru Vaida Voevod a fost singurul lider 
marcant al Partidului Național Român din 
Transilvania care nu s-a bucurat niciodată de mai 
mult decât de vreun articol incriminator, fiind 
stigmatizat ca prohabsburgic, progerman sau 
antinațional. Printre detractori îi enumerăm doar 
pe George Călinescu și pe marele satrap al 
istoriografiei comuniste, Miron Constantinescu, 
care, într-un articol publicat în „Nouvelles 
Etudes d'Histoire”, apărut în anul 1965, închidea 
calea oricărei reconsiderări a activității și vieții 
lui Alexandru Vaida Voevod.
 Au trecut mai bine de 30 de ani până când, 
în anul 1993, Liviu Maior publica volumul 
„Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere și 
Versailles ( însemnări, memorii, scrisori)”, menit 
să servească unei viitoare lucrări monografice 
consacrate lui Vaida. Între anii 1994-1998 
apăreau patru volume cu memoriile lui Vaida, 
volume datorate lui Alexandru Șerban. Dar încă 
este departe ziua când va apărea o monografie 
închinată personalității extraordinare a lui 
Alexandru Vaida Voevod, deși o mare parte din 
arhiva lui personală se află în păstrarea arhivelor 
statului București și Sibiu, puține documente 
aflându-se încă în păstrarea familiei sau pe la 
diferiții corespondenți ai ilustrului dispărut.
 Anul acesta, când se împlinesc 100 de ani 
de la semnarea Tratatului de pace de la Trianon, 
sperăm că se vor găsi destui istorici care să scrie 
despre contribuția excepțională a lui Alexandru 

Vaida Voevod care, din funcția de ministru al 
afacerilor străine în guvernul Brătianu (1 
decembrie 1919-13 martie 1920), a avut un rol 
decisiv în întoarcerea opiniei Conferinței de Pace 
de la Paris în favoarea României. 
 Și în numărul de față vom continua cu 
publicarea unor scrisori aparținând lui Alexandru 
Vaida Voevod, scrisori trimise de ilustrul patriot 
român fiului său Alexandru, aflat în acea 
perioadă la Cluj Napoca, în preajma examenului 
de ocupare a unui post de preparator la Facultatea 
de Medicină. Scrisoarea o vom însoți și cu o 
fotografie inedită cu Alexandru Vaida Voevod la 
festivitățile din 10 mai 1931 de la Cluj Napoca, 
fotografie aflată în colecția mea particulară.
 
Sibiu, 3/VIII, 1946.
    Iubite Alexandru!

 Cu toate că nu mi-ai scris – deși mi-ai 
promis - țin să-ți comunic unele lucruri. Mircea a 
plecat eri, sâmbătă. Ne-am înțeles asupra tuturor 
chestiilor. Numai în privința vânzărei casei, eu, 
firește că, am de luptat cu mine însumi, 
copleșindu-mă melancolia sentimentală a 
amintirilor, în fața realităței argumentelor.

[ ] Ileana  mi-a scris. Toți sunt bine, deși 1

Nicu suferea de o gripă cu 40° și era silit să 
[ ]muncească. Operația tonsilelor  i-a făcut numai 2

puțină durere Ilenei – mici și, aproape de loc nu a 
sângerat. A doua zi mi-a scris și ea. Aurel a 
promis să mai meargă să o vadă, când se va 
reîntoarce de la Bucium, pe drum spre București. 
Între timp, l-am avut pe Dinel o zi ca oaspe și, 
apoi, a sosit Șerban, pe când nu plecase încă 

[ ]Mircea. Tot zile de sărbătoare . Iar acuma, mă 3

bucur, așteptând zilele de Paști, când vei sosi tu. A 
fost, o oară, și Emil la mine și a rămas ca, pentru 
moment, să nu mai stăruiască deocamdată, 
lăsând să coacă timpul situații mai prielnice. 
Dacă tu, nu ai ce să-mi scrii, vezi că eu, nu sunt 
lipsit de material vrednic de a-ți fi comunicat. 
Între altele, va trebui să-ți dăm ție, cu toții, 

[ ]procură să poți administra casa . A rămas să ți-o 4

fac la Muțiu, când vei veni încoace.

S  
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 Și Mircea e de părere că, înainte de a te 
reîntoarce la Cluj, va fi bine să te duci la Brașov, 
Bod și București iar, apoi, de acolo, pe linia 
principală, direct îndărăt la Cluj. Dacă Aurel, are 
prin cine, va fi bine să se intereseze cum stă 
chestia numirilor de preparatori la minister. 

[ ]Depinde, firește, de succesorul lui Bactazar , 5

dacă nu să va cere și acestuia să se înscrie în 
Fenedeauă.
 În chestia casei, Mircea a avut o 
interesantă conversație la „Albina”. Consultând 
și pe directorii Velici și Paculea, cu privire la 
planurile sale, referitor la investirea prețului 
casei, ei au aprobat cu totul concepția lui Mircea. 
Paculea a zis că, valoarea casei e c<ir>ca între 700 
mii până la un miliard, după eventualitățile 

momentane. Apoi, a adăugat că, dânsul, are un 
cumnat la Sighișoara, care a cumpărat două case 
la Cluj. Crede că, acela, poate va reflecta ca 

[ ]cumpărător. A și telefonat, stante pede , dar, 6

negăsindu-l acasă a rămas să îi comunice lui 
Mircea la Timișoara rezultatul. Ar fi un avantaj 
că, s-ar câștiga comisionul de intermediar și s-ar 
simplifica târgul. Vedremo.

[ ] Te văd cum acuma, en fin seul , studiezi 7

cu nesaț. Totuși, până la sosirea ta, m-ar interesa 
să știu cum au sosit trandafirii la Cluj. Apoi și cum 
îți merge, cu dorurile – nu după mine - și cu 
sentimentele. Putere ai să-mi scri câteva șire? 
Tema ți-am dat-o !
  Cu dor și drag, iubitorul tău tată.

1 Fiica lui Vaida
2 Părţi ale corpului uman aflate la intrarea tractului aero-digestiv, în gură.
3 Să nu uităm că Vaida era într-un arest permanent la Sibiu, putându-se mişca doar în perimetrul oraşului.
4 Este vorba de casa din Cluj Napoca, aflată în Piaţa Huniade, nr. 17, astăzi Piaţa Ştefan cel Mare.
5 Dumitru Bagdasar (17 decembrie 1893- 16 iulie 1946), numit ministru al sănătăţii în guvernul dr. Petru Groza, la 6 
martie 1945. A funcţionat ca ad interim Petre Constantinescu-Iaşi, iar apoi, din 26 septembrie 1946, ministru plin, 
Florica Bagdasar (1901-1978), soţia lui Dumitru. Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki
6 În grabă, pe nepregătite (în limba latină în original).
7 În fine singur (în limba franceză în original).

Note

Manifestațiile de ziua de 10 mai 1931, ziua României, de la Cluj Napoca. 
În mijloc, fără cilindru, Alexandru Vaida Voevod.
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Reprezentarea	românilor	
în	Dieta	de	la	Pesta	din	1861	(II)

Dr.	Marta	CORDEA

     ontinuând articolul din numărul trecut 
al acestei reviste, vă prezentăm succinte 
informații biografice și repere privind activitatea 
fiecăruia dintre deputații „anteluptători” în Dieta 
de la Pesta din 1861. 

Emanuil (Emanoil) Gojdu (n. la 9 
februarie 1802, Oradea – m.3 februarie 1870, 
Pesta), jurist, om politic, avocat, filantrop. Își 
deschide un birou avocațional la Pesta și devine 
în scurt timp vestit, fiind primul avocat care a 
introdus în locul limbii latine, limba maghiară în 
intentarea acțiunilor judecătorești, reușind să-și 
s t r â n g ă  o  a v e r e  i m p o r t a n t ă ,  c u  c a r e 
subvenționează asociații culturale, tipărituri 
românești, sprijină înființarea de școli românești. 
În 1861, pe când era comite suprem în Caraș, a 
donat 2000 de florini pentru înființarea unui liceu 
românesc la Lugoj. Fondator al școlii de arte și 
meserii din Pesta. A întemeiat o fundație capabilă 
să acorde stipendii (burse) școlare, putând fi 
considerat unul dintre creatorii României 

[1]moderne . Anul acesta se comemorează 150 de 
ani de la moartea lui E. Gojdu. 

Ioan Pipoș (1822-1888) a fost membru în 
Comitetul național al Adunării de la Blaj din 3/15 

mai 1848, comite suprem în Zarand, cu activitate 
[2]pe tărâm național . 

George Manasse (Manassi). Barițiu 
spunea referitor la el că îi trebuia timp să 
cunoască natura chestiunii românești și că nu s-a 

[3]remarcat în Dietă . Deținem minime informații 
despre el, fiind prezentat ca un june cu bune 
maniere, „maghiarizat desăvârșit”, școlit în 
străinătate, care se pare că îl urma în toate pe Ioan 
Missici. 

Pap János, numele său fiind uzitat mai 
mult în forma sa ungurească, chiar și în presă, 
protopop în Bihor, Barițiu îl cataloga drept 

[4]„maghiaron fanatic”, denunțător .
Ioan Missici (1828-1884) provenea 

dintr-o familie înnobilată la 1764. Era de religie 
ortodoxă și avea orientare pro-guvernamentală, 
fiind unul dintre deputații despre care George 
Barițiu spunea că i-a trebuit timp să cunoască 
natura chestiunii românești. A fost prezent la 
Adunarea de la Pesta din 1848. A mai reprezentat 
orașul Timișoara pe perioada a încă patru cicluri 
parlamentare, între anii1868-1884, cu o pauză 
între anii 1869-1875. Membru al Partidului 
Național Român. Demn de amintit este și faptul 

[5]că stăpânea foarte bine arta oratoriei .
Simion Bica, protopop în Bihor – 

[6]„maghiaron fanatic” –spune Barițiu .
George Jura, necunoscând nimic despre 

poporul din care ieșise, a renunțat ușor la 
[7]naționalitatea sa, precizează Barițiu .

Vincențiu Babeș (21 ianuarie 1821, 
Hodoni – 3 februarie 1907, Budapesta), publicist, 
om politic, jurist, cărturar, jurat-notar al Tablei 
regești din Arad, prezent la cele două Adunări 
populare de la Lugoj în 1848, membru al 
delegației române în Viena din 1849-1850, alături 
de Șaguna, Bărnuțiu, Treboniu Laurian, în 1849 a 
fost însărcinat cu lucrări de traducere în 
ministerul împărătesc de justiție, secretar în 
Senatul Curții de Justiție și Casație din Viena, în 
perioada 1851-1860, secretar aulic în Viena între 
1860-1862, deputat în Dieta Ungară, 1861, 1865, 
1869, 1872, 1884, a condus ziarul „Albina”, 
membru fondator al Academiei Române, 
președinte al Partidului Național Român. A scris 

C
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„Die Sprach-und Nationalitätenfrage in 
Oesterreich, von einem Romänien”, în care pleda 
pentru unitatea monarhiei și își arăta îngrijorarea 
privind dualismul. A fost ales pentru Dieta din 
1861 din partea cercului Sasca-Montană, în care 
nu candidase, de fapt. Era prieten al familiei 
Mocioni. A fost ales să publice articole împotriva 
Uniunii Transilvaniei cu Ungaria, în publicația 
vieneză „Österreichische Zeitung”, el fiind și cel 
care avea să facă o informare a presei franceze și 
italiene cu privire la situația românilor din 
Imperiu, în urma Diplomei imperiale din 20 
octombrie 1860. Vincențiu Babeș figurează 
printre cei care au donat cărți Societăților 
c u l t u r a l e  a l e  s t u d e n ț i l o r ,  S o c i e t a t e a 

[8]„PetruMaior” sau „România Jună” de la Viena . 

VasileButeanu (1826-1890), funcționar, 
[9]în 1848-1849 a fost înrolat în armata lui Bem . 

Ioan Faur de Teiuș (1828-1890), 
funcționar, avocat, primvicecomite în 1861 și în 
1866 comite suprem al comitatului Caraș, 
membru al Curții de Casație din Budapesta, în 
1861 avocat în Lugoj, în 1848 a luptat în armata 
insurgenților maghiari. Îi trebuia timp să 
cunoască natura chestiunii românești și mai ales 
despre ce se întâmpla în Transilvania, lucruri 
despre care avea informații din presă. A decedat 
în aprilie 1888, fiind jude la curie, „în pensiune”. 

Decesul său a fost consemnat în publicația 
„Familia” .[10]

Dr. Aurel Maniu (1833, Lugoj -1894), 
jurist, avocat, cu doctoratul în drept (1850-1865) 
obținut la Pesta, diplomat, notar public în 
Oravița, a devenit notar public cezaro-regesc în 
Lugoj în 1859, apoi vicenotar în 1860, primnotar 
al Carașului, deputat din partea cercului Făget 
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1861-1866, jude al Tablei Regești din Pesta în 
1870. A luptat pentru drepturile naționale 
românești, naționalist. A întocmit împreună cu 
Aloisiu Vlad, în 1861, „Determinațiunea” pentru 

[11]folosirea limbii române în comitat . 
Filip Pascu, fiscal suprem al comitatului 

Caraș în 1866, în 15 martie 1862 face parte din 
delegația românilor care au cerut la Viena 
restaurarea Mitropoliei Ortodoxe Române a 

[12]Ardealului . 
Gheorghe Popa de Teiuș, fruntaș politic, 

comite suprem al Aradului în 1861, consilier la 
Cancelaria Aulică în 1864, luptător pentru 
restaurarea Mitropoliei Ortodoxe Române a 

[13]Ardealului . 
Ioan Popovici Desseanu (22 februarie 

1831, Bichiș – 28 aprilie 1892), de origine din 
familia nobiliară sălăjeană Pop de Băsești, om 
politic, avocat din 1863, deputat în Dieta ungară 
și în 1868 și în 1874, din partea cercului Radna, 
fondator al ASTRA Arad, fiind printre primii 
care a folosit limba română în avocatură, luptând 
pentru acceptarea ei oficială în Arad. A făcut parte 
din senatul școlar al Consistoriului din Arad; a 

[14]condus Partidul Național Român din Arad . 

 Iosif Pop de Șomcuta Mare (1815?-1900), 
fruntaș politic, devenit avocat pe la 1836, 
consilier regesc, vicecăpitan al Districtului 
Chioar, vicepreședinte al Camerei Avocaților din 

Satu Mare, deputat în Dieta din Cluj (1846), 
deputat în Dieta de la Pesta în 1867 și 1872, jude 
al Tablei regești. Tatăl său a fost avocat și 
consilier juridic al episcopului Vulcan. Frate cu 
Sigismund Pop. A fost căsătorit cu Susana 
Szaplanczay de Săpânța. Înzestrat cu „o memorie 
fenomenală și cu un umor captivant știa [...] să-și 
povestească amintirile, cari îmbrățișau aproape 
un secol întreg”, cauza culturală română, găsind 

[15]în el un permanent sprijinitor .  
 Constantin Ioanovici, inspector școlar, a 
fost  a les  în  locul  lui  Andrei  Mocioni , 
neparticipând însă la lucrările Dietei, aceasta 

[16]fiind dizolvată imediat după alegerea sa . 
 Andrei Mocioni (1812-1880), luptător 
pentru drepturile naționale ale românilor, a 
terminat dreptul la Pesta în 1832, în 1849 a fost 
comisar suprem districtual în Banat, deputat la 
Pesta în 1866, din partea cercului Lugoj, 
comitatul Arad, a făcut parte din Delegația care a 

[17]plecat în 15 martie 1862 la Viena, la Împărat . 
Dintre cei 19 deputați români ai Camerei 

Deputaților, 13 erau reprezentanți ai comitatelor 
și cercurilor electorale din Banat (George 
Manasse, Vichentie Bogdan, Ioan Missici, 
Sigismund Popovici, Vincențiu Babeș, Ioan Faur, 
Aurel Maniu, Filip Pascu, George Popa, Aloisiu 
Vlad, Eftimie Murgu, Ioan Popovici-Desseanu, 
Cons t an t in  Ioanov ic i ) ,  2  r ep rezen tau 
Maramureșul (Gavril Mihali și George Jura), 2 
reprezentau Chioarul (Vasile Butean și Iosif Pop), 
Bihorul fiind reprezentat tot de 2 persoane (Ioan 
Pap/Pop și Simeon Bica). Noi îl mai amintim aici 
și pe Iosif Saplonțai, ca reprezentant al 
Maramureșului. De asemenea, trebuie menționat 
faptul că cel care a fost ales în locul lui Andrei 
Mocioni (acesta renunțând la calitatea de deputat, 
în semn de protest față de încorporarea Banatului 
la Ungaria), Constantin Ioanovici, nu a mai 
apucat să participe la lucrările Dietei, aceasta 
fiind dizolvată imediat după momentul validării 
sale ca deputat. Prin urmare, în Dietă au activat 
efectiv 19 deputați români (incluzându-l și pe 
Saplonțai), dar aleși în mod succesiv au fost 21 
(Andrei Mocioni și Constantin Ioanovici 
neparticipând la lucrările Dietei, fiind doar aleși). 

Ca pregătire, majoritatea deputaților erau 
absolvenți de drept. Știm cu siguranță acest lucru 
despre 12 deputați (Gavril Mihali, Vichentie 
Bogdan, Sigismund Popovici, Vincențiu Babeș, 
Ioan Faur, Aurel Maniu, George Popa, Aloisiu 
Vlad, Eftimie Murgu, Ioan Popovici-Desseanu, 
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Iosif Pop, Iosif Saplonțai) și pe baza funcțiilor 
deținute, dar și a intervențiilor lor în Dietă, 
credem că putem să îi punem în această categorie 
pe alți 2 deputați (Ioan Missici și Filip Pascu). 
Absolvenți de teologie erau cei doi protopopi 
veniți din Bihor, Ioan Pop și Simeon Bica. Știm 
despre Vasile Buteanu că era funcționar și despre 
Constantin Ioanovici că era inspector școlar. Se 
cunosc foarte puține lucruri despre deputații 
Manasse și Jura. 

Șase dintre deputați, fuseseră membri ai 
Camerei Deputaților și în Dieta de la 1848-1849: 
Eftimie Murgu, Gavril Mihali, Vichentie 
Bogdan, Sigismund Popovici, Aloisiu Vlad și 
Iosif Saplonțai. De asemenea, în Camera 
Magnaților, figurau alți doi foști deputați din 
Camera Inferioară a Dietei din 1848-1849: 
Sigismund Pop, în calitate de căpitan suprem al 
Cetății de Piatră (Chioar) și Iosif Man, în calitate 
de comite suprem în Maramureș. 

Au candidat pe baza programului 
guvernamental, Eftimie Murgu, Ioan Faur, 
George Jura, Ioan Missici, George Manasse, Ioan 
Pop și Simion Bica, cei doi de la sfârșitul listei 
putând fi numiți pe drept cuvânt „renegați”. 

Recunoscuți ca buni luptători pentru 
cauza națională au fost șapte deputați: Vincențiu 
Babeș, Aloisiu Vlad, George Popa de Teiuș, Ioan 
Popovici-Desseanu, Iosif Pop, Aurel Maniu, 
Sigismund Popovici, ultimii doi etichetați drept 
„naționaliști”, ca de altfel și Constantin 

Ioanovici. 
Ioan Faur, Vasile Buteanu, Filip Pascu, 

Ioan Missici, Gavril Mihali și Vichentie Bogdan 
s-au situat în eșantionul de mijloc, deși, 
atitudinea celor doi menționați la sfârșit a fost 
mult îmbunătățită față de 1848, dacă ne raportăm 
la acțiunile îndreptate spre folosul națiunii 
române.

După cum reiese și din textul de mai sus, 
despre unii dintre deputați, informațiile sunt 
multe, despre ei scriindu-se chiar mai multe cărți, 
ca de pildă despre Emanuil Gojdu sau Vincențiu 
Babeș, despre unii însă informațiile sunt foarte 
puține, ca de ex. despre George Jura, George 
Manasse sau Simion Bica. Scopul acestui articol 
este de a semnala faptul că acești deputați i-au 
reprezentat pe români la Pesta în efemera Dietă 
din 1861, unii cu multă pricepere și devotament, 
alții, dimpotrivă, slujind o altă cauză, străină 
națiunii române. 

*Fotografiile lui Emanuil Gojdu, Vincențiu 
Babeș și Ioan Faur sunt luate de pe site-ul 
http://www.eliteresearch.eu/Bibliographical%2
0Catalogue%20of%20the%20Romanian%20Eli
t e % 2 0 - % 2 0 b o o k s % 2 0 a n d % 2 0 t r ( T h e 
bibliographical catalogue of the Romanian 
political elite);Fotografia lui Aurel Maniu a fost 
luată de pe site-ul BCU Cluj-Napoca; Cartea 
poștală cu imaginile deputaților, de la Maria 
Berényi. 

În rândul de sus: Vincențiu Babeș, Vichentie Bogdan, Vasile Butean de Șomcuta Mare, dr. 
Aurel Maniu, Gavril Mihali de Apșa. 

În rândul de jos: Filip Pascu, Gheorghe Popa de Teiuș, Iosif Pop de Șomcuta Mare, Ioan 
Popovici-Deseanu, Sigismund Popovici, Aloisiu Vlad de Săliște. 
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1 Maria Berényi, Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu 1802-1870, Publicație a Societății Culturale a românilor din 
Budapesta, Giula, 2002; Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în 
epoca modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 239, 245.
2 George Bariț, Părți alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani din urmă, vol. III, Edițiaa II-a, Muzeul de Artă 
Brașov, Brașov, 1995, p. 540.
3 Ibidem, p. 196, 540.
4 Ibidem, p. 196.
5 George Bariț, op. cit., p. 196; Ovidiu Emil Iudean, The Romanian Governmental Representatives in the Budapest 
Parliament (1881-1918), Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016, p. 175-177.
6 George Bariț, op. cit., p. 196.
7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 539; Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1848–1918, Vol. III. 30 iulie 
1859–26 februarie 1861, Coordonator Simion Retegan, autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Mádly Loránd, Mirela 
Andrei, colaborator: George Cipăianu, Editura Academiei Române, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-
Napoca, București, 2006, p. 615-618; Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. 
Oameni și înfăptuiri, ediție anastatică, Editura SAECULUM I.O., Editura Vestala, București, 1999, p. 64; Bărbați ai 
datoriei Personalități marcante în istoria și cultura , București, Editura Militară, 1984, p. 21-22; Maria Berényi, 
românilor din Ungaria (Secolul XIX) Studii, Giula, 2013, p. 200-212; Vasile Iuga de Săliște, Aloisiu Vlad de Săliște. 
Viața și activitatea, Editura Societății Culturale Pro Maramureș Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 2003, p. 231; Dumitru 
Suciu, , Editura Antecedentele dualismului austro-ungar și lupta națională a românilor din Transilvania (1848-1867)
Albatros, București, 2000,p. 217; Cornel Sigmirean, op. cit., p. 249.
9 George Bariț, op. cit., p. 540; Vasile Iuga de Săliște, op. cit., p. 231.
10 „Familia”, Oradea, an XXIV, nr. 14, 8/15 aprilie 1888, p. 168; George Bariț, op. cit., p.196, 540; Vasile Iuga de 
Săliște, op. cit., p. 232.
11 George Bariț, op. cit., p. 540; Vasile Iuga de Săliște, op. cit.  Lucian Predescu, op. cit., p. 514; Cornel , p. 233,
Sigmirean, op. cit., p. 36.  
12 Vasile Iuga de Săliște, op. cit., p. 235.
13 George Bariț, op. cit., p. 540; Vasile Iuga de Săliște, op. cit., p. 235.
14 Mária Berényi, Aspecte naționale culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785-1918), Cărțile „Dunărea” 
Tankönyv Kiadó, Budapesta, 1990, p. 141-146; Vasile Iuga de Săliște, op. cit., p. 236; Lucian Predescu, op. cit., p. 266.
15 George Bariț, op. cit., p. 540; Augustin Paul, Între Someș și Prut, Editura Minerva, București, 1905, p. 18; Vasile Iuga 
de Săliște, op. cit., p. 235.
16 op. cit., p. 196.Acesta și Ioan Pipoș apar menționați numai la G. Barițiu, 
17 Lucian Predescu, op. cit., p. 560; Vasile Iuga de Săliște, op. cit., p. 234. 

Note

Se coborâră dacii din Columnă 
Ca să-i pozeze Iui Ioniță Andron, 
Apoi în strane vechi tăcuți trecură 
Ca niște voievozi bătrâni pe tron.

Cu chipurile dăltuite-n piatră, 
În straie ca zăpada de pe deal 
Și azi ca ieri și mâine rămân iată 
Bătrânii sfetnici ai lui Decebal.

La colț de țară stau și azi oșeni,
Cu hărnicie își cultivă glia. 
Apoi se-mbracă-n haine de oșteni 
Să apere de dușmani România.

Duminicile-n strane stau pioși 
La liturghii cu frunțile plecate. 
Se urcă pe Columnă bucuroși 
Cu chipurile-n piatră încrustate.

Așa trecură 2000 de ani.
Ieri liberi daci și nimănui vasali.
Azi cărturari, oșteni, țărani
Și mâine doar europeni cu toți egali.

SFETNICII	LUI	DECEBAL

ing. Ioan Samfira 

1984, La Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș
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Sătmăreni	în	temnițele	comuniste	(IV)

Dr.	Viorel	CÂMPEAN
 ncheiem publicarea datelor despre 

sătmărenii care au fost întemnițați în perioada 
1945-1989. Așa cum am precizat de la începerea 
serialului, la final redăm bibliografia pe care am 
folosit-o pentru a întocmi această listă. 

Precizăm că în această listă nu apar 
numele cetățenilor șvabi care au fost deportați, 
deoarece acestora le-au fost dedicate încă din 
anul 1994 câteva lucrări cuprinzătoare, care sunt 
la îndemâna cititorilor, și amintim aici în primul 
rând volumul domnului prof. univ. dr. Doru 
Radosav, Donbas – o istorie deportată 
(Landsmannschaft der Sathmarer Scwaben in der 
Bundesrepublik Deutschland e. V., Ravensburg, 
1994), tot în acel an apărând volumul lui Ernst 
Hauler, A 900 éves Nagymajtény és 200  éves 
temploma Adalékok a szatmári  svábok 
történetéhez (Passau, A szerzö kiadásában), 
același autor care publică în 1998 Istoria nemţilor 
din regiunea Sătmarului (Satu Mare, Editura 
Lamura). Amintim și studiul lui Bujor Dulgău și 
Lucian Cucuiet, Drama unei etnii. Deportarea 
şvabilor sătmăreni, în Sovietizarea nord-vestului 
României (1944 – 1950) (Editura Muzeului 
Sătmărean, Satu Mare, 1996, pp. 285 – 287). De 
asemenea, Dorin Dărăban a semnat două studii, 
intitulate Acţiunea de deportare a şvabilor 
sătmăreni – 1945 („Satu Mare. Studii şi 
comunicări”, Satu Mare, vol. XIV, 1997, pp. 275 
– 282) și Contextul istoric şi începutul prigoanei 
împotriva şvabilor („Satu Mare. Studii şi 
comunicări”, Satu Mare, vol. XIII, 1996, pp. 
233-243). Informații găsim și în lucrarea lui 
Claudiu Porumbăcean, Realităţi administrativ-
politice şi social-economice în nord-vestul 
României (1944-1947), (Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2006, pp. 74-89). Mai recent, dr. 
Lucian Cucuiet a publicat chiar în „Eroii 
Neamului” articolul Însemne de amintire ale 
deportaţilor şvabi din judeţul Satu Mare (nr. 3 
(12), septembrie 2012, pp. 31-33).

Nu am fi putut întocmi lista celor care au 
fost încarcerați fără sprijinul foștilor deținuți 
politici, Corneliu Balla, Ioan Pantiș și Mitrofan 
Fetie, de care ne-a legat o frumoasă prietenie, în 
ciuda diferenței de vârstă. De asemenea, un 
sprijin consistent am primit din partea 
conducătorilor Asociației Foștilor Deținuți 

Politici, filiala Satu Mare, regretații Ioan Pușcaș 
și Mircea Precup. Tuturor fie-le memoria 
binecuvântată!

Fără îndoială că lista noastră nu este 
completă. Nu ne-au fost la îndemână toate 
lucrările memorialistice apărute după 1989, în 
care s-ar putea afla date despre deținuții politici 
sătmăreni. Din păcate, prea puțini foști deținuți 
politici sătmăreni și-au așternut pe hârtie 
amintirile din detenție. De asemenea, timpul a 
șters din memorie numele unor deținuți politici, 
trecuți la veșnicie fără urmași sau în urma cărora 
nu au rămas documente. Desigur că în viitor 
cineva se va preocupa, poate cu mai multă 
pricepere, de această problemă.

439. SABĂU, Alexandru. Agricultor. Născut 
la 16 martie 1911. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
1.09.1962. 

440. SABĂU, Alexandru. Agricultor. Născut 
la 17 martie 1911. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat averea mobilă. Eliberat la 
5.05.1962. 

441. SABĂU, Alexandru. Agricultor. Născut 
la 12 noiembrie 1920. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
16.06.1954. 

442. SABĂU, Cornel. Agricultor. Născut la 3 
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noiembrie 1913. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
17.03.1953. 

443. SABĂU, Mihai. Preot greco-catolic. 
Născut la 2 mai 1908 în Vetiș. A slujit în parohiile 
Ocna Șugatag, Coștiui (jud. Maramures) și Oar 
(jud. Satu Mare), el și familia lui având de suferit 
în timpul ocu i horth ste din cauza că pație yi
predica în limba română. După terminarea 
războiului a fost numit paroh în Satu Mare IV. 
Arestat în noaptea de 12/13 februarie 1951 pentru 
activitatea sa în slujba Bisericii Române Unite, a 
fost condamnat la 3 ani de închisoare. A trecut 
prin lagărele Poarta Albă, Coasta Gales, Onești, 
Borzești și închisoarea Oradea. A fost trimis la 
Canal, unde a rămas timp de 6 ani. După eliberare 
şi-a reluat activitatea pastorală clandestină, pe 
care a continuat-o public după 1989. A ocupat 
funcții modeste (forjor la IPSUIC), reușind să-și 
crească cu greu cei 8 copii cu care Dumnezeu a 
dăruit familia. A murit în 9 octombrie 1992, la 
Satu Mare. După repausarea sa, soția, Luiza 
Covaciu, a luat inițiativa ridicării în municipiul 
Satu Mare a unui monument, „pios omagiu adus 
martirajului și jertfei”, realizat de către artistul 
plastic Ion Sasu. Monumentul din parcul (care 
probabil se va numi „Rudolf Fatyol”) de lângă 
Turnul pompierilor a fost sfințit la 12 septembrie 
1993.

444. SABĂU, Vasile. Funcţionar. Născut la 1 
aprilie 1913. A executat 3 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunurile. Eliberat la 13.12.1964.

445. SABĂU, Vasile. Preot greco-catolic. A 
funcţionat la Satu Mare. Arestat după 1956. A 
murit la Gherla, altă sursă afirmând că ar fi 
decedat în cursul anchetei de la Satu Mare. 

446. SABO, Ioan. Agricultor. Născut la 3 
septembrie 1922. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 18.08.1954.

447. SAJTOS (MUNTEANU), Dumitru. 
Preot. Născut la 6 iulie 1901 în Sanislău. A 
executat 6 ani de închisoare, mare parte la Aiud. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 29.03.1956. 
A slujit şi ca ortodox, deşi episcopul de Oradea, 
Valerian, îl suspecta ca fiind duşman al unificării. 
Ultimii ani din viaţă i-a petrecut în parohia Iojib, 
funcţionând aici între 1957-1963, în acest ultim 
an decedând.

448. SALLAY, Ludovic. Funcţionar. Născut 
la 2 aug. 1906. A executat 5 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 3.08.1964. 

449. SANDOR, Gavril. Agricultor. Născut la 
27 iulie 1935. A executat 7 ani de închisoare. I s-a 

confiscat toată averea. Eliberat la 24.06.1964.
450. SĂLĂGEAN, Gavril. Preot-călugăr 

greco-catolic la Bixad. Născut la Hotoan în 28 
mai 1905, sub numele de Vasile Fogaş. A ţinut 
predici care au deranjat securitatea. A fugit în 15 
octombrie 1948 pe Muntele Tipşor. În toamna lui 
1950 a fost arestat. Condamnat în procesul din 15 
septembrie 1951 regizat împotriva Vaticanului, a 
trecut prin Jilava şi Gherla. Eliberat prin Decretul 
310/16 aprilie 1964. A continuat să slujească în 
clandestinitate. A locuit la Cluj, apoi la Baia Mare 
(pe str. Valea Roşie), trecând la cele veşnice în 
acest ultim oraş, în martie 1989. Imnurile lui 
creștine, dedicate în special Fecioarei Maria, sunt 
apreciate şi astăzi, atât de credincioşii greco-
catolici cât şi de cei ortodocşi.

451. SĂLĂGEAN, Mihai .  Călugăr al 
ordinului bazilitan. Frate cu Gavril, a văzut 
lumina zilei în 1903 la Hotoan, la naştere primind 
numele de Valeriu. A intrat în monahism la 
Mănăstirea Moisei, apoi a făcut parte din obştea 
Mănăstirii Nicula. După interzicerea Bisericii 
Române Unite cu Roma a trebuit să se ascundă pe 
la rudeniile sale din apropierea localităţii natale 
(Pir, Dindeşti). Bolnav de plămâni, a decedat în 
1951. A fost înhumat în secret, noaptea, în curtea 
şcolii din Hotoan, de ceremonie având ştire doar 
trei persoane. În 1991 a fost deshumat şi 
înmormântat în capela bazilitanilor din Cluj-
Napoca.

452. SĂLĂJAN, Gheorghe. Preot. Născut la 
26 decembrie 1909. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 10.10.1955. 

453. SĂLĂJAN, Ioan. Elev. Arestat cu lotul 
Frăției de Cruce Carei. Condamnat la 2 ani 
închisoare.

454. SĂLĂJAN, Mihai. Muncitor. Născut la 
15 noiembrie 1938. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
30.10.1963.

455. S C H E F F L E R ,  J á n o s .  E p i s c o p 
romano-catolic de Satu Mare şi Oradea. Născut în 
1887. Arestat în martie 1949 de la Mănăstirea 
franciscană din Baia Mare. După ce a trecut prin 
torturile Securităţii, a murit în temniţa de 
exterminare Sighet, la 10.12.1951. Altă sursă 
precizează că a murit în închisoarea Jilava.

456. SCURTU, Vasile. Profesor. Născut la 
Parva (jud. Bistrița-Năsăud) în 15 mai 1906. A 
predat la Liceul „Mihail Eminescu” din Satu 
Mare în perioada 1930-1940. A fost arestat între 
anii 1952-1954. Periplul concentraţionar a 
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cuprins închisorile Gherla, Lugoj, Galaţi precum 
şi G.A.S. Mogoşoaia, unde a ispăşit de altfel 
majoritatea pedepsei. Nu a fost judecat, singura 
acuzaţie fiind aceea că a fost membru P.N.L.

457. SCURTU, Vasile. Agricultor. Născut la 4 
septembrie 1909. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 7.06.1954. 

458. SILAGHI, Gheorghe. Agricultor. 
Născut la 20 oct. 1912. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 10.03.1952. 

459. SILAGHI, Paul. Preot greco-catolic. 
Născut la 30 iunie 1904 în familia preotului-
martir Izidor Silaghi. A funcţionat la Stâna și 
Oradea. După 1948 a refuzat lepădarea credinţei 
sale, fiind arestat împreună cu soţia sa. Au rămas 
trei copii între 15-18 ani să se întreţină singuri. 
După alte informaţii, a evitat arestarea, plecând 
de la Salonta, unde a fost ultima parohie în care a 
slujit, în Dobrogea, la fiica Rodica. După 
întoarcerea la Oradea, a lucrat ca revizor contabil, 
iar după aceea ca administrator la Maternitate. A 
decedat în 1976 la Oradea.

460. SILAGHI, Pavel. Tehnician. Născut la 
29 ianuarie 1925. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 28.04.1954. 

461. SILAGHI, Ştefan. Agricultor. Născut la 
25 decembrie 1918. A executat 7 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 5.03.1960. 

462. SILAGHI, Ştefan. Muncitor. Născut la 
1 ianuarie 1925. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 29.12.1949. 

463. SIMU, Bazil (Vasile). Căpitan al 
Armatei regale Române. Născut la 2 august 1905. 
A executat 2 ani de închisoare. I s-a confiscat 
toată averea. Eliberat la 1.05.1954. 

464. SOCACIU, Nicolae. Agricultor. Născut 
la 24 noiembrie 1924. A executat 6 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. Eliberat 
la 15.01.1963. 

465. SOLOMES, Maria. Casnică. Născută la 
20 septembrie 1909. A executat 7 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberată la 14.04.1964. 

466. SOLOMES, Nicolae .  Agricultor. 
Născut la 7 noiembrie 1915. A executat 10 ani de 
închisoare. Eliberat la 2.03.1964 

467. SOLYOM, Nicolae. Agricultor. Născut 
la 3 martie 1964. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
3.02.1988. 

468. SOMJAY, Ioan. Şofer. Născut la 3 

aprilie 1933. A executat 6 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri diferite. Eliberat la 13.06.1964. 

469. SOPONAR, Alexandru. Jandarm. 
Împuşcat la Baba Novac. Acuzat de uneltire.

470. SORAN, Felician. Preot greco-catolic. 
Născut la 14 iulie 1914 în Racova. La Hodişa a 
suferit prima arestare, la 13 Ianuarie 1948, fără 
mandat de arestare, numai pentru cercetări la 
sediul Siguranţei din Satu Mare, al cărui şef era 
căpitanul de Securitate Ludovic Weis. Mandatul 
de încarcerare 1153/1948 este emis abia în 3 
Martie! Este judecat la 17 Mai 1948 pentru 
„instigare publică” şi condamnat la 5 luni 
închisoare corecţională cu sentinţa 631/1948 a 
Tribunalului din Satu Mare. Este eliberat la 30 
Iulie 1948. Pe numele preotului Felician M. 
Soran se emite la, 23 Noiembrie, un mandat de 
arestare purtând Nr. 7332/1948. Motivul arestării 
îl constituie „conturbarea exerciţiului cultului şi 
injurie rasială”. Este transferat la Penitenciarul 
Tribunalului Militar din Cluj, iar în 15 Februarie 
1949 se judecă procesul, fiind condamnat, 
conform Codului Penal Art. 327, la şase luni 
închisoare corecţională cu sentinţa Nr. 
496/15.II.1949 şi plata sumei de 2.000 lei pentru 
cheltuielile de judecată. Cu toate acestea, dosarul 
celor patru este adnotat cu „POLITIC”. La 16 
Februarie 1949 sunt transferaţi la Penitenciarul 
din Aiud. Împreună cu tatăl său au fost eliberaţi în 
vara anului 1949. A repausat în 26 iulie 1989. 

471. SORAN, Ioan. Preot greco-catolic. 
Născut la 1 iunie 1883 în Pișcari. Arestat în 1948 
împreună cu fiul său, după ce iniţial a fost bătut la 
Securitatea din Satu Mare, pentru că a refuzat 
trecerea la ortodoxie şi pentru pastoraţie 
clandestină. Împreună cu fiul său şi cu doi teologi 
foarte apropiaţi lui, Victor Dănuţ şi Gheorghe 
Ghiriti, ignoră interdicţia de a folosi biserica 
„lor” (deoarece nu aderaseră la cultul ortodox) şi 
în zilelede 7 şi 8 Noiembrie 1948 fac serviciul 
religios în ritul greco-catolic, după ce resfinţesc 
altarul, iar numele Papei Pius XII şi al episcolului 
Alexandru Rusu este pomenit conform mersului 
liturghiei. Eliberat în vara anului 1949. A trecut la 
veşnicie în 1973. 

472. SORAN, Viorel. Biolog, profesor 
universitar. Născut la 29 mai 1928 în Moişeni. 
Student la Cluj, a fost arestat împreună cu 100 de 
studenţi, reţinut la Penitenciarul Cluj din 15 
august 1949 până în 11 februarie 1950, fiind 
nevoit să repete anul universitar. 

473. STAN, Gavrilă. Preot greco-catolic. 
Profesor de teologie la Oradea, rector al 
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Seminarului. Născut la 5 aprilie 1902 în 
Iegheriște. Condamnat la 6 iulie 1953 pentru 
credinţa sa greco-catolică. Altă sursă precizează 
că a executat 16 ani de închisoare. I s-a confiscat 
toată averea. Eliberat la 18.08.1964.

474. STAN, Mihai. Agricultor. Născut la 8 
septembrie1951. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 13.05.1977. 

475. STEIB, Antal. Funcţionar. Născut la 11 
dec.1915. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 15.03.1953. 

476. STRENC, Traian. Funcţionar. Născut la 
19 iunie 1928. A executat 3 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
26.06.1951. 

477. STUPARIU, Ioachim. Medic. Născut la 
20 mai 1908. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 26.02.1953. 

478. SZEKELY, Antal. Funcţionar. Născut la 
29 iulie 1955. A executat 5 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
15.03.1981. 

479. SZENDREI, Vasile. Tehnician. Născut 
la 10 august 1932. A executat 3 ani de închisoare. 
I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
17.10.1955.

480. SZILAGHI, Coloman. Agricultor. 
Născut la 27 martie 1922. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
1.12.1951. 

481. SZILAGHI, Vasile. Agricultor. Născut 
la 19 ianuarie 1923. A executat 6 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri diferite. 
Eliberat la 25.06.1954. 

482. SZUGYICZKI, Zoltan. Comerciant. 
Născut la 30 mai 1908. A executat 1 an de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
28.09.1949. 

483. ŞINCA, Teofil. Avocat. Născut la 19 
iulie 1901. Arestat în 1947. A executat 6 ani de 
închisoare, probabil în două rânduri. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 12.05.1963. 

484. ȘINDRIŞTEANU. Maior. A fost arestat 
la Carei, trecând apoi prin închisorile din Oradea, 
Cluj şi Aiud unde se pare că a decedat. 

485. ȘINDRIŞTEANU, Ioan. Elev, fiul 
maiorului Sindrişteanu. A fost arestat la Carei, 
trecând prin închisorile din Oradea, Cluj, Târgşor 
şi pe la Canal.

486. ŞINDRIŞTEANU, Victor. Arestat cu 
lotul Frăției de Cruce Carei. Condamnat la 15 (2) 
ani închisoare. 

487. ŞIPOŞ, Andrei. Agricultor, originar din 

județul Satu Mare. Ucis la Securitatea din Oradea 
în 29.03.1967, pentru că a refuzat colectivizarea. 

488. ŞIPOŞ, Francisc. Preot. A funcţionat la 
Satu Mare. Născut la 8 octombrie 1916. A 
executat 2 ani de închisoare. I s-au confiscat 
bunuri mobile. Eliberat la 26.01.1954. 

489. ŞIPOŞ, Gheorghe. Meşteşugar. Născut 
la 18 aprilie 1937. A executat 7 ani de închisoare. 
I s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
4.08.1964. 

490. ȘUTA, Alexandru. Învățător. Născut în 
1908 la Sătmărel. Probabil că a funcționat la Apa. 
În 1937 a candidat pe listele partidului „Totul 
pentru Țară”. A fost condamnat în 1959 la 6 ani de 
închisoare, executați între 1959-1964 la Satu 
Mare, Aiud și Delta Dunării. Grațiat în 1964. A 
decedat în 1978. 

491. ŞUTA, Ambroziu. Funcţionar. Născut la 
14 ianuarie 1914 în Sătmărel. A executat 3 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
21.01.1962. A decedat în noiembrie 1992. 

492. ŞUTA, Silviu. Profesor. Născut la 13 
noiembrie 1928. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 23.10.1948.

493. ŞUTA, Vasile. Preot greco-catolic, paroh 
în Căpleni. Născut la 8 ianuarie 1891. Arestat în 
16 august 1952, a lăsat 4 copii minori acasă. Dus 
la Lagărul de muncă forţată Ghencea-Bucureşti, 
unde moare în 4 aug. 1953, fără să se ştie exact 
unde a fost înmormântat. I s-a confiscat toată 
averea. Altă sursă precizează că a executat 3 ani 
de închisoare şi a fost eliberat la 17.05.1954. O 
altă sursă, indică decesul în 1954 la Gherla.

494. TAAR, Mihai. Agricultor. Născut la 19 
decembrie 1925. A executat 3 ani de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 29.08.1951. 

495. TANKOCZI, Iuliu. Funcţionar. Născut 
la 28 martie 1930. A executat 4 ani de închisoare. 
I s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
15.01.1963.

496. TAPODI, László. Comerciant. Născut 
la 14 iulie 1919. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
22.01.1953.

497. TARNOKI, Carol. Muncitor. Născut la 
10 august 1916. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 28.12.1959.

498. TARŢA, Iuliana. Casnică. Născută la 22 
martie 1929. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberată la 5.02.1952.

499. TASNADI, Gavril. Medic. Născut la 27 
oct. 1927. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 15.05.1948. 
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500. TAT, Vasile. Muncitor. Născut la 10 
aprilie 1932. A executat 6 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 11.07.1976. 

501. TĂMAŞ, Ioan. Agricultor. Născut la 2 
februarie 1933. A executat 6 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
14.08.1964. 

502. TĂMAŞ, Traian. Preot greco-catolic. 
Canonic. Profesor de biologie la Liceul „Samuil 
Vulcan” din Beiuş. Născut la 12 noiembrie 1894 
în Satu Mic. Arestat şi închis la Oradea pentru 
credinţa greco-catolică. După eliberare a fost 
mutat pe la diferite şcoli generale. A repausat la 8 
martie 1978.

503. TĂMĂŞAN, Constantin. Muncitor. A 
executat 6 ani de închisoare. I s-a confiscat averea 
mobilă. Eliberat la 13.04.1964.

504. TĂRŢAN, Victor. Agricultor. Născut la 
18 august 1922. A executat 5 ani de închisoare. I 
s-au confiscat diferite bunuri. Eliberat la 
18.04.1964.

505. TĂTAR, Toader. Agricultor. Împuşcat 
la Homorod, acuzat fiind de uneltire.

506. TEREMI, Iosif. Agricultor. Născut la 12 
octombrie 1924. A executat 6 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
2.11.1962.

507. TIC, Ioan. Elev. Arestat cu lotul Frăției 
de Cruce Carei. Condamnat la 5 ani închisoare. 
Arestat a doua oară, a mai executat 4 ani şi 6 luni 
de închisoare. 

508. TINE, Vasile. Tehnician. Născut la 1 
octombrie 1933. A executat 2 ani de închisoare 
corecţională. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 22.07.1959.

509. TIRICĂ, Vasile. Funcţionar. Născut 
la19 iulie 1902 în Satu Mare. Arestat la Oradea în 
mai 1948. A executat 7 (2) ani de închisoare 
corecţională. I s-a confiscat toată averea. Eliberat 
la 17.06.1954. 

510. TIȘCĂ, Emil. Director de bancă, om 
politic liberal. Născut la 8 septembrie 1881 în 
Bran. A fost arestat la 23 octombrie 1952. La 9 
decembrie 1952 a fost „dislocat” în Măcin (jud. 
Galaţi). Restricţiile domiciliare i-au fost ridicate 
la 25 septembrie 1954, ca urmare a Deciziei 
52/28 din 21 septembrie 1954. A încetat din viaţă 
la 1 aprilie 1965, în Satu Mare.

511. TITE, Ioan. Agricultor. Născut la 5 
noiembrie 1928. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 17.05.1949.

512. TOADER, Gheorghe. Elev. A fost 
arestat la Carei. A fost condamnat, trecând prin 

închisorile din Oradea, Cluj, Târgşor şi Canal.
513. TODUŢ, Mihai. Asistent sanitar. Născut 

la 12 noiembrie 1929. A executat 4 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
16.11.1960.

514. TOMOIAGĂ, Nichita. Tehnician. 
Născut la 2 februarie 1922. A executat 8 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
13.08.1964.

515. TOMPE, Paul. Tehnician. Născut la 29 
iunie 1929. A executat 2 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberat la 24.09.1955. 

516. TRENEA, Grigore. Jurist. Născut la 
Sânmiclăuş. A fost arestat. 

517. TROPOTEI, Nora Maria. Contabilă. 
Născută la 4 octombrie 1929. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberată la 28.01.1957. 

518. ŢÂNŢAŞ, Vasile. Avocat. Născut la 
Negreşti-Oaş în 2 decembrie 1911. Arestat la 15 
august 1952 pentru că a făcut politică liberală. A 
fost eliberat în 16 februarie 1954. A decedat în 
2011.

519. ŢINCA, Vasile. Preot greco-catolic, 
celib. Născut la 25 ianuarie 1925 (12 aprilie 
1923). Arestat în februarie 1953, sub acuzaţia de 
agitaţie religioasă, condamnat la 3 ani de 
închisoare. A trecut prin închisorile Satu Mare, 
Oradea, Aiud şi Jilava. În 1959 a fost rearestat, 
sub aceeaşi acuzaţie, fiind condamnat la 4 ani de 
închisoare şi confiscarea averii. A trecut de data 
aceasta prin închisorile Satu Mare, Gherla, Aiud 
şi prin lagărul de muncă de la Periprava. Altă 
sursă afirmă că a executat 5 ani de închisoare, i s-a 
confiscat toată averea şi a fost eliberat la 
7.06.1964, având apoi domiciliu obligatoriu. 

520. UCA, Iuliu. Elev. Arestat în mai 1948 cu 
lotul Frăției de Cruce Carei. Condamnat la 2 ani 
închisoare. 

521. U N G U R E A N U ,  G h e o r g h e . 
Subinginer. Născut la 24 noiembrie 1924. A 
executat 13 ani de închisoare. I s-au confiscat 
bunuri mobile. Eliberat la 18.02.1963. 

522. VAIDA, Gheza. Ţăran. A fost arestat, 
trecând prin închisorile Oradea, Cluj şi Gherla. 

523. VAJDA, Geza. Militar. Născut la 28 
februarie 1919. A executat 3 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
28.02.1951. 

524. VĂLEANU, Gheorghe. Elev. A fost 
arestat în mai 1948 cu lotul Frăției de Cruce 
Carei, a fost condamnat la 3 ani închisoare, 
trecând apoi prin temniţele din Oradea şi Târgşor. 
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525. VAKARCS, Béla. Agricultor. Născut la 
12 iunie 1925. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 27.04.1961. 

526. VARTOLOMEI, Vasile. Profesor, 
autor al câtorva volume de istorie locală. Născut 
în 1913 la Apa. A fost condamnat politic. A 
decedat în 1964. Probabil că şi un frate de-al său a 
fost arestat. 

527. VEGH, Mihály. Preot unitarian. Născut 
la 22 mai 1934 în Satu Nou (jud. Hunedoara). A 
funcţionat la Satu Mare. Arestat în 1958. 

528. VELICSEK, Andras. Inginer. Născut la 
23 octombrie 1919. A executat 6 ani de 
închisoare. I s-a confiscat toată averea. Eliberat la 
2.08.1964. 

529. VENTER, Gheorghe. Avocat. Născut la 
22 aprilie 1895. A executat 2 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 8.08.1953. 

530. VEREŞ, Iuliu. Muncitor. Născut la 16 
august 1907. A executat 6 ani de închisoare. I s-a 
cofiscat toată averea. Eliberat la 1.07.1957. 

531. VEREŞ, Zoltan. Agricultor. Născut la 
18 mai 1904. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat averea mobilă. Eliberat la 17.03.1953. 

532. VIDA, Ludovic. Preot greco-catolic. 
Canonic, vicar general al diecezei greco-catolice 
de Baia Mare. Născut la 13 octombrie 1885 în 
Carei. Reţinut pe 29 octombrie 1948, împreună 
cu preoţii George Bob şi Augustin Folea, cu 
domiciliu forţat la Mănăstirea Neamţ. A cunoscut 
apoi vreme de 5 ani regimul de exterminare de la 
Sighet. Arestat din nou după 1956 (1957), a fost 
condamnat împreună cu episcopul Alexandru 
Rusu şi alţi 15 prelaţi la 10 ani de muncă silnică. 
După torturile de la Securitate, a trecut prin 
temniţa Gherla şi prin Cluj. A decedat la 11 
decembrie 1968.

533. VLAHINICS, Iosif. Cofetar. Născut la 
18 martie 1914. A executat 2 ani de închisoare. I s-
au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
17.01.1955. 

534. VONHAZ, Antoniu. Agricultor. Născut 
la 8 ianuarie 1914. A executat 1 an de închisoare. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 5.03.1953. 

535. Z A G Y VA ,  Aranka .  P rofesoară . 
Născută la 26 iulie 1916. A executat 2 ani de 
închisoare. I s-a confiscat averea mobilă. 
Eliberată la 8.10.1955. 

536. ZAHA, Eugen. Învăţător. Născut la 1 
mai 1924 în Bobota. A executat 5 ani de 
închisoare. I s-au confiscat diferite bunuri. 
Eliberat la 6.09.1962. În 1948 a fost învăţător la 
Portiţa. Între 1949-1953 a funcţionat la Unimăt. 
Între 1953-1957 a funcţionat la Eriu-Sâncrai. 

537. ZAHA, Floare. Învăţătoare. Născută la 
23 mai 1924. A executat 7 ani de închisoare. I s-au 
confiscat bunuri mobile. Eliberată la 15.04.1964. 

538. ZAHARIA, Dumitru. Agricultor. 
Împuşcat la Cuţa, acuzat de uneltire. 

539. ZAMFIR, Florin. Arestat cu un grup de 
ţărani din comuna Apa. A fost chinuit la 
Securitatea din Satu Mare de Andrei Kun, care i-a 
rupt coastele în anchetă. A decedat în urma 
torturilor. 

540. ZAMFIR, Mihai. Agricultor. Născut la 
25 februarie 1913. A executat 1 an de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
21.08.1953. 

541. ZAMFIR, Vasile. Agricultor. Născut la 
18 aug. 1923. A executat 1 an de închisoare. I s-au 
confiscat diferite bunuri. Eliberat la 7.05.1949. 

542. ZAZULA, Adalbert. Tehnician. Născut 
la 20 iunie 1936. A executat 2 ani de închisoare. I 
s-au confiscat bunuri mobile. Eliberat la 
22.08.1954. 

543. ZDROBA, Gheorghe .  Muncitor. 
Născut la 17 octombrie 1943. A executat 1 an de 
închisoare. I s-au confiscat bunuri mobile. 
Eliberat la 29.05.1961. 

544. ZETEA, Ştefan. Preot greco-catolic. 
Administrator parohial în Chilia. Născut la 6 
ianuarie 1913. Arestat în septembrie 1957 pentru 
săvârşirea de servicii ale cultului interzis (greco-
catolic) şi uneltire contra ordinii sociale. 
Condamnat de Tribunalul Militar Cluj, a executat 
1 an şi jumătate de închisoare la temniţa Gherla. I 
s-a confiscat toată averea. Eliberat la 18.06.1954. 

545. ZIMA, Paul. Învăţător. Născut în 1900. 
A fost director-învăţător, cel puţin între anii 1928-
1940 la Terebeşti. A fost condamnat, executând 1 
an de detenţie. A decedat în 1950, fiind 
înmormântat la Satu Mare. 

546. ZIMA, Ştefan. Agricultor. Născut la 25 
februarie 1923. A executat 1 an de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 24.03.1953. 

547. ZIMAN, Grigore. Învăţător. Născut la 3 
februarie 1910. A executat 2 ani de închisoare. I s-
a confiscat toată averea. Eliberat la 3.12.1951.

548. ZIMAN, Vasile. Militar. Născut la 22 
ianuarie 1926. A executat 1 an de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 23.10.1948. 

549. ZONGA, Ioan. Căpitan. Născut la 7 
august 1907. A executat 10 ani de închisoare. I s-a 
confiscat toată averea. Eliberat la 5.07.1964. 

550. ZUMBIL, Lajos. Episcop (canonic) de 
Satu Mare. Născut în 1891. Mort în închisoarea 
din Sighet. 
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Decembrie	1989:	
Fulgerul	revoltei	românești	

a	trăsnit	regimul	de	la	București!	(I)

Ing.	Angela	FAINA

  -au împlinit 30 de ani de când românii 
au strigat: „VREM LIBERTATE!”, „JOS  
CEAUȘESC!”, „JOS  DICTATORUL!”

Revoluția eliberatoare din decembrie 1989 
- o filă de istorie glorioasă, de eroism 
românesc. Acel decembrie nu a fost rece: cu 
toții ni-l amintim fierbinte! 

1989 a fost anul unor proteste de amploare, al 
deschiderii granițelor către Occident, al căderii 
Zidului Berlinului și al primelor alegeri libere. 

În Decembrie 2019 poporul român a 
aniversat cu emoție, un eveniment deosebit: 
„Ziua Libertății - Victoria Revoluției” - ziua în 
care s-au descătușat toate energiile țării, pentru 
scuturarea apăsării comuniste. Acum 30 de ani, 
Cortina de Fier s-a destrămat în Europa și 
Războiul Rece dintre Est și Vest s-a încheiat. 
Zidul Berlinului a căzut, valul de revoluții 
pașnice din 1989 din Europa centrală și de est a 
ajuns până în România, unde s-a manifestat cu 
o violență ieșită din comun datorită atât 
determinării, forței și voinței protestatarilor 
pașnici, cât și a represiunii care a urmat din 
partea autorităților comuniste.

Revoluția din decembrie 1989 - fără 
îndoială, un eveniment excepțional din istoria 
recentă românească ce ne-a adus ZIUA  
LIBERTĂȚII  MULT  AȘTEPTATE!

V-ați putea întreba ce ar mai fi de spus după ce 
s-au spus atât de multe și după ce în 30 de ani, s-a 
așternut patina timpului? Totuși, trebuie să mai 
vorbim pentru că suntem datori față de tânăra 
generație... să știe de ce am spus cu curaj și 
determinare, „Destul! Până aici!”

Sunt mulți tineri care nu știu nimic sau știu 
foarte puțin despre Nicolae și Elena Ceaușescu. 
Trebuie să știe că noi am trăit într-un fel complet 
anormal, dar că nu aveam încotro. Pentru ei pare 
că am fi trăit ca într-un film de science -fiction. 
Poate mulți dintre ei nu știu că aveam cartelă cu 
rații alimentare, că primeam câte 4 ouă de 
persoană pe lună, că nu aveam de unde ne hrăni 
copiii, că nu era carne, lapte, unt, cașcaval, ulei, ci 
doar conserve de sfeclă roșie, castraveți murați și 
muștar prin alimentare. Unii din copii au aflat 
după 1989 cum arată și ce însemna cuvântul 

cașcaval. Programul Televiziunii Române era de 
2 ore în care se vorbea numai despre „realizările 
tovarășului” și în care toți din jurul lui băteau din 
palme la orice cuvânt, sau orice inepție pe care o 
scotea pe gură…că nu puteai pleca în străinatate; 
cum adică să fii turist în „țările capitaliste 
dușmane!?”… sau că era frig prin case, că se 
raționaliza căldura și lumina, copiii făcându-și 
lecțiile la lumânare, că nu aveai voie să critici 
regimul (pentru că ușor ajungeai săltat de 
securitate în închisorile comuniste)…sau că 
pentru un litru de lapte trebuia să stai de la 4 
dimineața la coadă și nu știai dacă vei ajunge să-l 
și duci acasă etc… Românii nu au ieșit in stradă 
pentru că ar fi vrut ceva în plus…ci pentru că 
chiar nu aveau nimic.

  E un început în tot sfârșitul…
Trebuie să începem cu începutul pentru a 

clarifica lucrurile. Vântul schimbării dinspre  
vest spre est, începând cu Polonia, mișcările 
muncitorești ale Solidarității” aduceau vești „
îmbucurătoare spre România. Evenimente 
nesperate soseau și ne amețeau, erau incredibile!! 
Un vânt de libertate! Germania, cu zidul 
Berlinului darâmat, revoluție în Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria… Pe măsură ce vântul 
schimbării aducea speranțe popoarelor din lumea 
comunistă, Nicolae Ceaușescu, dictatorul de tip 
stalinist al României, își menținea poziția, ba mai 
și critica toate aceste schimbări.

„Geniul Carpaților”, Ceaușescu, fusese odată 
cu adevărat popular în România și lăudat în 
străinătate pentru refuzul de a urma linia de partid 
a Kremlinului și pentru condamnarea intrării 
tancurilor sovietice în Cehoslovacia pentru a 
înnăbuși revolta poporului ceh de la Praga contra 
comunismului din primăvara și vara anului 1968. 
În scurt timp, Ceaușescu și soția lui, Elena, urmau 
să trăiască apogeul puterii și al corupției absolute. 
La sfârșitul anilor 1980, în loc de Crăciun, cea 
mai festivă zi din România va devini ziua de 
naștere a lui Ceaușescu când i se ridicau osanale. 
Obsedat să scape țara de datorii, Ceaușescu a 
vândut o mare parte din materiile prime și 
alimentare ale țării creditorilor străini, a 
raționalizat alimentele, care margeau la export, 

S

68



ceea ce a dus la mari lipsuri materiale pentru 
români și restricții la combustibil (se circula din 
două în două duminci, cu număr de înmatriculare 
par și în celelalte două, cu număr impar), foamete, 
lipsa căldurii în case, întreruperea alimentării cu 
energie electrică etc. Parcă eram anesteziați, nu 
mai știam să ne bucurăm de nimic. Odată cu 
scăderea nivelului de trai, Ceaușescu a cheltuit 
sume enorme pentru a ridica colosala Casă a 
Poporului. Mihail Gorbaciov, liderul sovietic 
reformator, a descris România la vremea 
respectivă ca fiind „un cal bătut și mânat de un 
călăreț necruțător".

După ce Gorbaciov a dat semnalul pentru 
Perestroika și după ce regimurile comuniste din 
Europa s-au prăbușit unul după altul, Ceaușescu 
s-a pronunțat clar împotriva oricărei reforme. În 
acel decembrie, pe măsură ce o altă iarnă aspră se 
apropia, sătulă de suferință, populația era gata să 
explodeze. Scânteia s-a aprins în Timișoara, la 16 
decembrie 1989. Oamenii au ieșit în stradă pentru 
a le reaminti tuturor românilor și opiniei publice 
internaționale că e nevoie și în România de 
schimbările radicale care s-au produs în celelalte 
țări comuniste: era o revoltă împotriva regimului 
comunist din România, era apelul disperat de a se 
reveni la normalitate, după atâția ani de 
comunism.. 

Timișoara și Aradul au fost teatrul unor 
sângeroase ciocniri între poliție și mulțimea care 
a coborât în stradă pentru a demonstra împotriva 
dictatorului Ceaușescu. 

 Manifestanți în centrul orașului Timișoara 

În Timișoara s-au auzit primele lozinci 
anticomuniste: „Jos cu Ceaușescu!“, „Vrem 
libertate!”, Jos cu dictatorul!”, Azi la „ „
Timișoara, mâine-n toată țara!” 

Fulgerul revoltei din România a trăsnit în plin 
regimul Ceaușescu și s-a produs datorită primelor 

ciocniri în stradă între manifestanții pașnici și 
cele ale forțelor de ordine.

Înainte de a se ajunge la confruntare, masa de 
demonstranți striga: Fără violență,  fără „
violență!”. Văzând că soldații erau pregătiți de 
represalii, ei strigau:  Noi suntem poporul, voi pe „
cine apărați ?!”… și scandau: Noi suntem „
poporul, jos cu dictatorul!…Nu trageți în 
popor!”

Revoluționarii pașnici cereau drepturi și 
libertăți

  
În centrul Timișoarei, reprimarea a fost 

nemiloasă. Forțele de ordine au intervenit la 
început cu mijloace modeste, dar mai apoi, la 
indicația partidului, în mod brutal, făcând uz de 
tancuri și deschizând focul. 

Armata era pregătită să riposteze

Protestele mulțimii
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	  evoluția română din 1989 a fost o 
succesiune de evenimente și proteste care au dus, 
spre sfârșitul anului, la căderea regimului 
comunist al dictatorului Nicolae Ceaușescu. A 
fost o revoluție sângeroasă, având 1104 morți și 
3321 de răniți.

Ca și  în țări le vecine socialiste, 
majoritatea populației românești era profund 
nemulțumită de regimul comunist. România nu 
trecuse încă de procesul de destalinizare, cum o 
făcuseră restul țărilor socialiste. Marile proiecte 
de construcție, controlul rigid al cheltuielilor 
in terne  pent ru  permi terea  rambursăr i i 
împrumuturilor externe au fost acceptate de 
populație. Însă, impunerea altor sacrificii și 
restricții la utilizarea resurselor de primă 
necesitate (gaz, lumină, apă) au dus la 
nemulțumirea generală. Politica economică 
promovată de Ceaușescu fu considerată 
responsabilă pentru sărăcia difuză în toată țara, 
chiar de unii reprezentanți ai partidului comunist. 
Drept exemplu ne servește membrul PCR 
Constantin Pârvulescu, fondator al partidului și 
oponent al lui Ceaușescu. Nefiind de acord cu 
politica, a prezis căderea regimului, dacă acesta 
nu își schimbă radical cursul. În luna mai, anul 
1961, a fost decorat cu medalia celei de-a „40-a 
aniversări de la înființarea PCR”. În acest fel, s-a 
dorit mituirea acestuia prin distincții, încercând 
să i se închidă „gura periculoasă”. Neputând fi 
cumpărat cu medalii, i s-au retras toate funcțiile 
deținute, chiar din anul 1961. El a fost acuzat de 
„deviaționism ideologic spre dreapta”. În 
noiembrie 1979, Constantin Pârvulescu, în vârstă 
de 84 ani, a fost singurul care s-a pronunțat 
împotriva realegerii lui Ceaușescu. Pârvulescu l-
a acuzat pe Ceaușescu că pune interesele 
personale înaintea celor ale partidului și ale țării.

În martie 1989, de fapt, fu publicată 
„Scrisoarea celor 6”, document elaborat de 6 
dizidenți  împotriva politicii dictatorului. Paralel 
cu creșterea sărăciei, se mărea puterea Poliției 
Secrete (Securitatea), de fapt, România devenise 
un stat polițienesc.

Spre deosebire de alți șefi de state 
comuniste, Ceaușescu avea politica lui externă 
proprie, nu urmărea interesele sovieticilor. În 
timp ce Gorbaciov începuse procesul de 
reformare a URSS prin PERESTROIKA sa, 
Ceaușescu avea idei de megalomanie, cultul 
personalității după modelul comuniștilor din Asia 
Orientală, cum ar fi nord-coreanul Kim il-Sung. 
Ceaușescu ignorase căderea zidului berlinez și 
înlocuirea liderului bulgar Todor Jivkov prin 
moderatul Petar Mladenov, semnale care ar fi 
trebuit să-l pună pe gânduri. Însuși Gorbaciov 
ceruse demisia lui Ceaușescu în noiembrie 1989, 
dar fu învinuit de ingerințe externe.

Revoluția s-a declanșat efectiv la 16 
decembrie, în Timișoara, ea începând, de facto, ca 
urmare a evenimentele menționate mai sus. S-a 
început prin demonstrația de protest împotriva  
tentativei guvernului român de a-l expulza pe 
dizidentul ungur, pastorul reformat Laszlo  
Tokes, care criticase regimul prin intermediul 
mass-mediei externe. Guvernul considerase 
gestul ca o incitare la un conflict interetnic. 
Protestatarii scandau lozinci anticomuniste și, la  
încercarea de a incendia sediul PCR, FORȚELE 
DE REPRESIUNE au răspuns cu lacrimogene și 
jeturi de apă. Miliția începu cu arestarea 
m a n i f e s t a n ț i l o r.  Î n  z i l e l e  u r m ă t o a r e , 
manifestanții au ieșit în stradă cântând 
„Deșteaptă-te, Române!”, cântec care fusese 
interzis în 1947. Militarii împușcau tinerii 
manifestanți. La 20 decembrie, Elena Ceaușescu 
trimise pe Emil Bobu și Constantin Dăscălescu să 
discute cu manifestanții, însă cei doi refuzară să 
asculte revendicările poporului. În data de 21 
decembrie, se alăturaseră timișorenilor și oltenii.
Evenimentele din Timișoara erau cenzurate de 
mass-media oficială, însă noutățile ajungeau la 
popor prin radiourile: Vocea Americii și Europa 
Liberă.

În ceea ce privește faptele de la București, 
există două puncte de vedere:

1) O parte din Consiliul Politic Executiv al 
PCR ar fi fost tentat să pună capăt 

R
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regimului pe cale pașnică, asemeni altor 
țări comuniste europene, unde guvernele 
își dăduseră demisia. Aducem în acest 
sens exemplul Ungariei, Cehoslovaciei, 
Poloniei. Însă tentativa s-a soldat cu un 
eșec.

2) Un grup de oficiali militari ar fi organizat 
cu succes o conspirație împotriva lui  
Ceaușescu, însă  probe sunt foarte puține 
despre asta.

La 20 decembrie, Ceaușescu se reîntoarse din 
vizita oficială din Iran, găsind o situație grea în 
țară. El făcu o declarație oficială la singura 
televiziune de stat, acuzând protestanții din  
Timișoara că ar fi dușmani ai Revoluției 
Socialiste. Între timp, se pregătea conspirația  
anticeaușistă sub egida generalului Victor 
Stănculescu. El ceruse lui Ceaușescu să țină un 
discurs oficial în Piața Gh. Gheorghiu-Dej, fiind 
prezent poporul. Acest fapt s-a și realizat: la 21 
decembrie, Ceaușescu a ținut discursul în fața a 
100 mii persoane. Lumea rămase indiferentă la 
promisiunile de mărire a salariilor. Au izbucnit 
astfel împușcăturile, lumea se împrăștia speriată 
pe străzile Bucureștilor. Bucureștenii, la fel ca 
timișorenii, au ieșit pe străzi cu lozincile: „Jos 
d ic ta toru l ,  noi  suntem poporul” ,  „Jos 
c r imina lu l ” ,  „Timi șoa ra ,  Timi șoa ra” .  
Manifestanții au fost întâmpinați de gloanțe, 
înjunghieri, treceri cu mașinile armatei, arestări.  
Turiștii străini, speriați, se refugiaseră în Hotelul 
Intercontinental. La 22 decembrie, generalul  
Stănculescu este numit în funcția de ministru al 
apărării  și  a primit ordin de a represa 
manifestările, însă a refuzat.

Soții Ceaușescu au încercat să fugă spre 
Snagov (vila lui Ceaușescu), însă au nimerit într-
o capcană a poliției, iar la 25 decembrie fură 
judecați de un tribunal militar ad-hoc și împușcați 
lângă pereții unei școli elementare din 
Târgoviște, aducându-li-se acuze de genocid.

După fuga soților Ceaușescu, în București 
domina haosul. Fu instituit Frontul Salvării 
Naționale (FSN), la 22 decembrie, front care nu 
reușea să controleze pe deplin situația. Pe străzile 
Bucureștilor aveau loc lupte între forțele 
vechiului regim, care au încercat să ocupe:  
televiziunea, radioul, telefonia, Casa Presei 
Libere, poșta, aeroporturile, spitalele, însă 
poporul, care, cu prețul vieții multor tineri, opuse 
rezistență teroriștilor. Astăzi, după 30 ani,  
identitatea multor teroriști a rămas necunoscută. 

Întrucât niciunul nu a fost acuzat de terorism, aș 
avea o întrebare: „Ar fi fost o legătură  între  
teroriști și noul guvern sau, pur și simplu, am 
asistat la o împărțire a puterii între oamenii cu 
influență?” Activitățile „teroriștilor” au continuat 
până la 27 decembrie și au încetat de la sine.

Ion Iliescu s-a impus ca președinte al FSN, cu 
toate că fusese om de încredere al lui Ceaușescu, 
dar devenise dizident prin căderea în dizgrația 
dictatorului, la începutul anilor `80. FSN a 
utilizat presa în scopuri propagandiste de atac 
asupra opozanților politici, a partidelor 
democratice tradiționale, care au început a ieși la 
iveală din activitatea ilegală de peste 50 ani  –  
PNL, PNȚ. 

În anul 1990, Iliescu a fost ales primul 
președinte al României, fiind votat pe cale 
democratică, pentru prima dată după al doilea 
război mondial. România primi susținere de 
pretutindeni, inclusiv FSN fiind susținut de toate 
țările lumii. Totodată, reputația FSN fusese 
umbrită de evenimentele ce au urmat după, 
precum Mineriada din 1990, când minerii și  
poliția au răspuns la apelul lui Iliescu de a-l 
susține împotriva acuzațiilor intelectualității și  
studenților, care spuneau că revoluția română ar fi 
fost o manipulare a FSN.
 
 România după 1989

Ion Iliescu a rămas figura centrală a 
politicii românești, fiind ales de trei ori președinte 
al  României. Supraviețuirea politică a omului de 
încredere al lui Ceaușescu a demonstrat 
ambiguitatea revoluției române, cea mai violentă 
dintre cele din 1989, însă unică, după anumite 
păreri, care nu a produs schimbări suficiente.
 
 Teoria loviturii de stat

Ion Iliescu era agent KGB, om al URSS, 
strict legat de Gorbaciov, trimis să-l anihileze pe 
Ceaușescu ,  ca re  p romova  po l i t i ca  de 
independență față de URSS (idee susținută de 
Vladimir  Bukovskii, dizident rus, care studiase 
arhivele rusești între anii 2003-2008). 

Totuși, se poate numi „lovitură de stat” 
nemulțumirea de peste un deceniu a milioane de 
români?! 

NOTĂ (I.I.): Având în vedere că eu sunt 
româncă din Republica Moldova și trăiesc de mai 
mulți ani în Italia, la Regio Emillia, unde sprijin 
comunitatea de români din regiune, în principal 
prin biserica ortodoxă, pentru a ilustra o parte din 
cele scrise mai sus, eu fiind minoră în acele 
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vremuri, redau câteva paragrafe dintr-un articol 
publicat de jurnalistul și scriitorul italian 
Leonardo Coen, la 22.12.2019, pe blogul 
personal Mondo (Lumea), preluat de ziarul 
italian Il Fatto Quotidiano (Faptul Cotidian), 
intitulat România, călătorie în Bucureștii 
flămânzi ai lui Ceaușescu în 1989. Sfidare, 
treizeci de ani mai târziu, este lupta împotriva 
corupției, din care rezultă oarecum modul în care 
au perceput și percep străinii România de ieri și de 
azi... (traducerea îmi aparține):

Am avut noroc când ajunsesem la 
aeroportul de la București, în noiembrie 1989, 
pentru că funcționarii de la vamă erau distrași de 
partida de fotbal România-Danemarca, decisivă 
în calificările pentru campionatul mondial din 
Italia 1990. Astfel, nu mi-au deschis bagajele, 
ceea ce ar fi reprezentat o problemă pentru mine, 
un jurnalist curios. Îmi făcuseră un semn distrat 
că sunt liber, în așa mod nu mi-au confiscat arhiva 
ce o aveam în mapă, nici să-mi verifice 
computerul. Am tras în gazdă la hotelul 
Continental, chiar alături de Teatrul de Operă. 
Prietenul Gherarducci de la Corriere della Sera 
mă invită la cină într-un local. „Am să-ți fac 
cunoștință cu Valentin Ceaușescu,  f iul 
„Conducătorului” (așa era numit Ceaușescu de 
italieni), prezidentul clubului Steaua și șeful 
fotbalului român. Vor fi prezenți și antrenorul 
Lucescu și Hagi, cel mai mare fotbalist”.

Sărbătoarea era desfrânată: fete frumoase 
și aproape goale, mâncare în belșug, râuri de 
șampanie. Valentin era cel mai descătușat, 
muzică rock la volum maxim.

Zăpăcit de călătorie și petrecere, nu 
reușeam să adorm. Ș-apoi era gălăgie în stradă, 
care mă împiedica să adorm. Atunci m-am furișat 
pe fereastră. Văzusem un șir lung de persoane 
pline de frig în fața unui mic magazin, pe cealaltă 

parte de stradă. Hotărâi să cobor ca să văd ce se 
petrecea acolo, oricum se zorea deja de ziuă. O 
mașină a poliției ținea situația sub control.

Magazinul avea o singură vitrină, unde 
erau expuse, sub formă de piramidă de circa un 
metru, doar ouă. Lumea aștepta să se deschidă 
magazinul și să-și ia rația de doar 4 ouă de 
persoană. Șirul era lung, cam de 100 metri. Atunci 
descoperisem că Bucureștii erau supuși măsurilor 
severe de raționalizare a alimentelor și energiei. 1 
kg de carne cu oase, 1 l ulei, 1,5 kg zahăr pe lună, 
1 l lapte pe săptămână.

Electricitatea era limitată la maxim și nu 
cumva să fi depășit limita impusă că se plăteau 
amenzi usturătoare. Chiar și încălzirea era cu 
limită, doar 4-7 ore în zi, independent de cum 
oscila temperatura.

La ultimul etaj al hotelului era o mansardă 
frumoasă cu un bar plin cu de toate și un du-te-
vino vioi de persoane. Însă, într-o seară 
observasem că toate băuturile de lichior 
dispăruseră, rămaseră doar vodka și câteva sticle 
cu țuică locală. Chiar și lumea dispăruse. Am 
întrebai barmanul (în zilele precedente reușisem 
să schimb câteva vorbe) dacă se mai întâmplase 
în trecut să se golească barul și el îmi răspunse că 
era prima dată.

Apoi mă privi cu suspiciuni de parcă ar fi 
vrut să mă avertizeze. În acel moment au întrat în 
bar patru oameni zdraveni ce păreau a fi din 
provincie. S-au așezat la o masă și au cerut să bea 
ceva. Barmanul îmi spusese că erau delegați la 
Congresul al XIV-lea al PCR. Evenimentul 
pentru care am fost trimis de ziarul „La 
Republica”. Erau așteptați în jur de 3300 delegați 
din toată România. Și nu trebuiau să-și facă 
impresia că la București erau localuri unde se 
găsea mâncare și băutură mai multă decât în 
locurile natale.

Ceaușescu și anturajul său dorea să se 
creadă că toată țara strângea dinții ca să treacă 
greutățile economice, deși datele furnizate la 
congres arătau o Românie plină de resurse.

Erau minciunile regimului ceaușist, deși 
se observa mizeria și creștea furia poporului, până 
s-a transformat într-o explozie necontrolată, 
câteva zile mai târziu după Congresul al XIV al 
PCR, ultimul congres înainte de decesul 
regimului.

La 9 noiembrie căzuse Zidul Berlinului. 
Bulgaria, Ungaria și Cehoslovacia erau în 
frământare. Când Pactul de la Varșovia și URSS 

72



erau puternice, „Conducătorul” se arătase 
Occidentului ca un liberal, chiar refuzase să 
susțină Armata Roșie în timpul primăverii de la 
Praga și Occidentul îl crezuse, susținându-l 
financiar. Însă Perestroika și Glasnosti începute 
de Mihail Gorbaciov l-au derutat.

Ceaușescu se temea de comploturi 
pilotate de Moscova. Dizidenții români erau 
susținuți la Budapesta, la Belgrad. Soția lui 
Ceaușescu, Elena, l-a sfătuit să-și schimbe 
radical cursul. A fost un paradox tragic și 
groaznic: în timp ce restul lumii comuniste, care 
trăise în întuneric, începea să se descătușeze de 
sub lanțurile și ororile sovietice, Ceaușescu se 
transforma într-un mic Stalin, un despot care a 
târât România în cea mai neagră mizerie și 
teroare.

România era constrânsă să exporte tot ce 
producea, de la petrol, la chimie, la agricultură, 
deoarece era împotmolită în datorii (12 mld.$). 
Ceaușescu și-a întărit puterea prin intermediul 
partidului (în realitate, un partid care NU era 
comunist, însă se dezvoltase în jurul cultului 
personalității „Conducătorului”). Cum îmi 
spusese un student de la Universitatea din 
București, fiul unui crainic de la televiziune, „nu 
avem un lider al opoziției, avem doar multă 
foame, ură și ranchiună”.

A fost tocmai la 21 decembrie 1989, cu 
30 ani în urmă, când, la București, mulțimea din 
piață l-a fluierat pe Ceaușescu în timpul 
discursului. Masca de „tată al Patriei” a căzut 
dintr-odată, devenind o grimasă surprinsă, 
neîncrezătoare.

După, urmară zile furioase. Poporul 
român își construia destinul atunci, ieșind dintr-
un coșmar ce a durat 30 ani.

Și totuși, azi - alți „30 ani după”- 
R o m â n i a  a m â n ă  s ă  î n t o a r c ă  p a g i n a 
Conducătorului și să închidă socoteala cu 
trecutul. Și azi imaginea soților Ceaușescu, 
împușcați în ziua de Crăciun, în urma unui 

proces sumar ce a durat 70 minute, evocă unica 
dezagregare din Europa de Est marcată de 
epurări sângeroase, cel puțin 150 mii persoane 
dispărute fără urmă, de delicte nepedepsite 
înfăptuite de oamenii Securității, unii și până 
astăzi rămași în funcții.

Și încă: împușcături asupra maselor, 
trădări. Să începem cu cea a lui Gheorghe 
Militaru care fusese, până la câteva zile înainte 
de execuție, registrul personal al lui Ceaușescu 
(„Mi-am petrecut viața să-l arăt în undă doar din 
profilul stâng pentru a masca pata ce o avea pe 
față”) și care a transmis în direct la tv procesul și 
execuția soților Ceaușescu. Militaru a fugit în 
Italia. De câțiva ani s-a reîntors în România ca să 
constate că mulți dintre foștii conducători din 
acel regim au rămas la locul lor...

Dureroasă a fost și trecerea la economia 
de piață, cu sacrificii suportate pentru a intra în 
parametrii impuși de Comunitatea Europeană. 
Se povestește puțin în ziarele din România 
despre etapele de trecere. Paginile ziarelor sunt 
dominate de criza economică și politică, de 
scandaluri.

Alina Cicani, prin documentarul 
„România, de la o dictatură la alta?” trece în 
evidență cazul exemplar al unei democrații 
populare pedepsită de Moscova, care a devenit 
sluga unui dictator fără educație și, mai presus de 
toate, fără capacitatea de a avea o viziune 
complexă politică și culturală și care, în cei 24 
ani de exercițiu al puterii sale absolute, să 
supună poporul român la torturi, represalii, 
schingiuiri. Poporul, ținut strâns unit de foame, 
mizerie, lipsuri, în timp ce dinastiile Ceaușescu 
și Petrescu cheltuiau și împrăștiau bogățiile. 
Mafia puterii comuniste, problema care, după 
părerea d-nei Cicani, nu s-a rezolvat deloc.

Libertatea câștigată este mărginită de 
stagnarea economică grea, de colapsul 
infrastructurilor, de profunda criză socială și 
morală.... 
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     n eveniment important al anului 2019 a 
fost marcarea a 30 de ani de la lovitura militară, 
lovitura de stat, denumită de unii revoluţie, care a 
schimbat regimul dictatorial instaurat în 
România de Partidul Comunist Român, după 30 
decembrie 1947 și până în decembrie 1989. Pe 
baza unor cercetări ale unor instituții de sondare 
publică, românii intervievați chiar după 30 de ani, 
în proporție de 75 – 80 % s-au declarat împotriva 
procesului cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. 
Tribunalul a fost ilegal. Lichidarea fizică a soților 
Ceaușescu s-a hotărât înainte de proces, 
Tribunalul Militar a fost doar o formalitate.
 Poporul Român a asistat la cunoașterea 
unor informații ascunse timp de 30 de ani de la 
personalități care au fost implicate în acele 
evenimente tragice din Istoria Poporului Român 
și mai ales la așa-zisul proces de la Târgoviște, 
pentru asasinarea soților Elena și Nicolae 
Ceaușescu. Emisiunile transmise în direct au fost 
urmărite de milioane de români din țară și din 
străinătate.
 După 30 de ani, am putut urmări emisiuni 
televizate cu principalii actori ai acelor 
evenimente. Astfel, printre cei intervievați au 
fost: generalul Constantin Lucescu, fostul avocat 
al apărării în proces, revoluționarul Gelu Voican 
Voiculescu, maiorul Ionel Boieru, comandantul 
plutonului de execuție, Doru Viorel Ursu, avocat 
și fost ministru de interne, generalul Corneliu 
Pârcălăbescu, fostul comandant al gărzilor 
patriotice, Dan Voinea, procuror militar și Petre 
Roman, fost prim-ministru.
 În timpul emisiunilor au intervenit 
telefonic și alte persoane care s-au referit la 
subiectul respectiv. Autorii prezentului studiu au 
ajuns la concluzia că și după 30 de ani, cei 
implicați în procesul de la Târgoviște ascund cu 
bună știință adevărul. Cei mai aproape de adevăr 
au fost generalul avocat Constantin Lucescu și 
Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne. 
Ceilalți s-au împiedicat în bâlbe, de unde am tras 

ca o concluzie generală că ascund adevărul, iar 
odată cu trecerea lor în eternitate minciuna să 
domine, iar Istoria României să fie ciuntită de 
factorul politic și istoricii aserviți puterii, iar unii 
dintre ei sunt servitorii plătiți din interiorul și 
exteriorul României.
 Primul intervievat într-o emisiune – 
eveniment, care va putea contribui la scrierea 
istoriei adevărate a acelor evenimente foarte 
tulburi a fost generalul (r) Constantin Lucescu. 
Acesta a afirmat că: „(…) am cerut venirea la 
emisiunea dumneavoastră din proprie inițiativă, 
ca urmare a unui proces de conștiință care mă 
frământă profund înainte de final (...) am 80 de 
ani, un cancer galopant, și nu-mi permit să mint”. 
De remarcat că interviul a fost realizat și difuzat 
în direct în ajun de Sfântul Nicolae.
 Prima întrebare care i s-a pus a fost: „Ce 
poate simți un om care participă la o crimă? 
Domnule general, când vedeți aceste imagini ce 
simțiți? E vorba de imagini din timpul așa-zisului 
proces”, la care, referindu-se la imagini, a 
răspuns: „Ce poate simți un om care a participat la 
o crimă, care prin actul de cruzime al celorlalți 
poate deschide porțile democrației?. (…) 
Românul simplu, românul neacademician spune 
un lucru esențial: cine seamănă vânt, culege 
furtună. (…) în 1989 noi n-am făcut decât să 
semănăm vânt, așa că vă rog să scoateți din 
conotație cuvântul proces. Pentru a discuta 
despre un proces, am fi avut nevoie de un 
rechizitoriu. Pentru a putea să avem un 
rechizitoriu valid, trebuia să avem incriminări, o 
expertiză medico-legală, pe care noi am 
completat-o cu doctorul Verdeș, pe care l-ați 
văzut că l-a prezentat colonelul Boieru și care i-a 
luat tensiunea lui Nicolae Ceaușescu – este de 
râs”.
 Întrebat de moderator dacă a fost o 
lovitură de stat cu o crimă oribilă, el a răspuns: 
„Da. A fost o lovitură de stat militară, apoi o 
lovitură de stat urmată cu o crimă oribilă – este 

Manipulare	la	un	proces	odios

Prof.	dr.	Ioan	CORNEANU
Ing.	Mircea	PÎRLEA
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opinia mea, însă nu pot să-mi arog dreptul de a da 
un verdict definitiv. (…) După crima umană pe 
care noi am făcut-o, am făcut a doua, și cea mai 
importantă, care duce la desconsiderarea statului 
și a instituțiilor sale – adică a justiției, pentru că 
cea mai importantă este justiția, care va rămâne 
ca o pagină neagră a Poporului Român... toată 
străinătatea a criticat modul în care nu a existat un 
proces corect, iar noi am căutat incontinuu să-i 
spunem proces. (...) La ce să-i spunem proces? 
Domnul Gelu Voican Voiculescu făcea acele acte 
prin luna martie 1990. (...) Păi cum am făcut noi 
dosarul 1/1990, când procesul a avut loc pe 25 
decembrie 1989?! Aveam noi elemente de 
premoniție? Eu și astăzi îmi neg calitatea de 
avocat al apărării cuplului Ceaușescu, pentru că 
am un profund proces de conștiință. Cum să fiu 
avocat al apărării dacă nu aveam delegație, nu 
aveam nimic, iar rechizitoriul a fost încropit de 
noi, o formă de impostură? (...) Unde au fost 
teroriștii? Noi am fost teroriștii. Noi n-am 
respectat legea”.
 Iată o mărturisire cutremurătoare. 
Generalul Constantin Lucescu a mai declarat: 
„La momentul acela – e prima dată când declar – 
mi-am dat seama cine sunt teroriștii din România. 
Noi n-am respectat legea, noi n-am respectat 
condiția umană. Noi n-am respectat modul în care 
voiam să mergem spre democrație (...) Era vorba 
de moartea a doi oameni – cum puteam să 
primesc un ordin pentru care nu aveam nici un act 
care să justifice moartea? Sau să justifice 
infracțiunea? (...) Eu m-am opus să se aplice 
pedeapsa cu moartea, nu pot să spun că am fost 
erou. Mă mustră conștiința. Poate și din cauza 
mea, a slăbiciunii și a lașității mele, au fost 
condamnați la moarte Elena și Nicolae 
Ceaușescu. Am simțit o frică totală că voi fi și eu 
executat. (...) Toată mascarada de la Târgoviște, 
absolut nu a fost nimic adevărat. (...) Capetele de 
acuzare au fost atribuite cuplului Ceaușescu în 
mod eronat. Subminarea economiei naționale: 
( . . . )  l a  momen tu l  a ce l a  Român ia  e r a 
industrializată, își plătise datoriile externe cu 
mari eforturi, România făcea export, ba chiar își 
propunea să înființeze o bancă cu țările arabe, 
plus bomba atomică. (...) Numai din asta se vede 
minciuna. România nu avea nici un ban datorie. 
(…) Nicolae Ceaușescu, înconjurat de persoane 

obediente, slugi și fripturiști, nu a spus adevărul 
poporului român cu privire la plata datoriei 
externe, care nu se putea realiza decât prin mari 
privațiuni populare”.
 Fiind întrebat: „Ce era adevărat din 
capetele de acuzare?”, generalul Constantin 
Lucescu răspunde: „Absolut nimic. Dacă luăm 
imaginile din timpul așa-zisului proces, veți 
vedea că Nicolae Ceaușescu o oprește pe Elena 
Ceaușescu să nu facă greșeli. Vă rog să mă credeți 
că și-a iubit familia. Trebuie să recunoaștem că a 
avut și ceva bun... Împingerea lui Nicolae 
Ceaușescu  spre  „d ic ta tură”  ș i  „cu l tu l 
personalității” s-a datorat și celor din jurul lui, 
pentru a-și apăra privilegiile. El a crezut că 
poporul român îl iubește. Adevărul a fost altul.”
 Autorii prezentului material vor reveni și 
cu alte aspecte din declarațiile generalului 
Constantin Lucescu. Interviul este de-a dreptul 
„epocal”, pentru că el marchează cu adevărat o 
epocă a minciunii în care am trăit timp de 30 de 
ani și poate scoate la iveală adevărul despre unul 
dintre cei mai importanți conducători ai 
României, Nicolae Ceaușescu, ucis mișelește 
după un simulacru de proces. Doctorul Verdeș 
trebuia să constate decesul, a venit oripilat, 
strigând. El nu a mai putut să profeseze vreo 3 – 4 
ani, pentru că a căzut într-o stare cumplită de 
depresie, mai ales când Ceaușescu a strigat: 
„Murim mai bine-n luptă cu glorie deplină, decât 
să fim sclavi iarăși pe vechiul nostru pământ!” 
Este o minciună a căpitanului Ionel Boieru, care a 
declarat că Nicolae Ceaușescu, în drum spre zidul 
de execuție, ar fi cântat „Internaționala”. 
Ceaușescu a mai strigat: „Trăiască România 
liberă și independentă!”.
 La o altă emisiune a fost invitat căpitanul, 
azi colonelul Ionel Boieru, comandantul 
plutonului de execuție a Elenei și a lui Nicolae 
Ceaușescu. Câteva concluzii din interviu. În 
primul rând că moartea familiei prezidențiale a 
fost o mare conspirație internă, cu sprijin total din 
exterior, la care au participat și căpeteniile 
armatei și ale securității. În al doilea rând, se face 
tot posibilul pentru a se ascunde realitatea. În al 
treilea rând, că la Timișoara au fost uciși 64000 de 
oameni, după declarațiile lui Silviu Brucan la 
Televiziunea Română. Ca o comparație, să ne 
gândim că marele bombardament american 
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asupra Bucureștiului din anul 1944 a produs 3500 
de victime. Un militar precum Boieru, cu 
pregătirea sa nu putea crede așa ceva. Și acest 
lucru ne duce cu gândul că și azi se minte pentru a 
nu se afla adevărul. Credem că Boieru a făcut 
parte din D.I.A. sau dintr-o altă structură specială 
creată de generalul Victor Athanasie Stănculescu, 
cu ordin precis de executare a cuplului 
prezidențial, vizitând înainte de proces locul de 
execuție. Execuția cuplului Elena și Nicolae 
Ceaușescu a fost hotărâtă de Petre Roman, Gelu 
Voican Voiculescu și Silviu Brucan, Ion Iliescu, 
conform presei, a fost pentru un proces legal. 
 Autorii prezentului studiu nu și-au propus 
să se refere și la evenimentele din decembrie 
1989. Ele s-au pregătit cu mult timp înainte de 
desfășurarea lor. Hotărârea pentru înlăturarea lui 
Nicolae Ceaușescu prin orice mijloace, inclusiv 
prin suprimarea fizică, a fost luată la întâlnirea de 
la Malta dintre Mihail Gorbaciov și George H. W. 
Bush.
 Pentru plata datoriei externe, poporul 
român a fost supus la îndurarea de mari 
privațiuni: la alimente, apă, căldură, energie 
electrică, dreptul la cuvântul scris și vizual, 
televiziunea a funcționat doar două ori pe zi, 
călătoriile în străinătate erau interzise, la fel 
pătrunderea în țară a publicațiilor străine, orice 
opoziție era aspru pedepsită. Dictatura personală 
era în apogeu, iar cultul personalității era tot mai 
accentuat prin adunările uriașe în cadrul vizitelor 
în județele țării. Singurele informații pentru 
români provenerau de la „Europa liberă” și 
„Vocea Americii”. De asemenea, Nicolae 
Ceaușescu era bolnav, avea cancer avansat la 
prostată și diabet. Acest lucru a făcut ca Elena 
Ceaușescu să se amestece tot mai mult în 
conducerea treburilor țării. Ea a introdus în biroul 
său tehnică de ascultare, pentru a-l putea 
manipula.
 Încet, cu trecerea timpului, Nicolae 
Ceaușescu a fost trădat de securitate și de armată, 
cât și de alte servicii de forță, dar și de slugile și 
fripturiștii din conducerea partidului și statului 
român. În anul 1989, Nicolae Ceaușescu a rămas 
singur și părăsit. Furia românilor a fost alimentată 
și de televiziunea română prin știri false și 
imagini neadevărate (64000 de morți la 
Timișoara). Faptul că a părăsit sediul C.C. al 

P.C.R. cu elicopterul, la sfatul generalului Victor 
Athanasie Stănculescu, un apropiat al familiei 
Ceaușescu, a fost semnalul înjghebării unei noi 
orânduiri în România (ușile de la intrarea în 
sediul C.C. al P.C.R. au fost deschise de 
securitate).

După anul 1989, s-a distrus toată structura 
industrială și agricolă. De remarcat că economia 
României era funcțională (nu un morman de fier 
vechi, cum afirma Petre Roman) (din presă), cu 
multe proiecte în țară și în străinătate, cu piețe de 
desfacere stabile la care s-a întors spatele, cu 
miliarde de dolari care trebuiau recuperați. Multe 
din fondurile din străinătate au ajuns pe mâna 
hoților cu înalte funcții în statul român, azi 
devenind persoane foarte bogate cu bunuri în țară 
și străinătate. Ca prin minune a fost salvată Casa 
Poporului, a doua mare clădire din lume, căreia 
un fiu de cominternist i-a pus gând rău, adică să 
fie demolată.

Suntem conștienți că unii „mancurți” și 
„homunculi” bine instruiți și plătiți nu vor privi 
cu ochi bune aceste adevăruri spuse de noi. Le 
amintim că nimic nu se poate construi trainic fără 
a cunoaște trecutul, el nu poate fi schimbat, așa va 
rămâne cu bune și cu rele, noi trebuie să luăm ce a 
fost bun și să ne ferim de lucrurile rele, pentru a 
nu le repeta. A uita înseamnă a repeta.

După uciderea cuplului Elena și Nicolae 
Ceaușescu, Tribunalul Militar s-a întors la 
București cu două elicoptere. Gelu Voican 
Voiculescu a fost întrebat cum își vede viitorul?, 
la care a răspuns: „Eu voi fi un cerșetor la 
bătrânețe și mă voi plimba prin București pe 
Bulevardul Nicolae Ceaușescu”. (din presă)

Semnatarii prezentului material se alătură 
tuturor românilor de bună credință și cerem și noi 
rejudecarea procesului de la Târgoviște, pentru ca 
adevărul să învingă ura și minciuna. Numai așa se 
va stinge acel caz dramatic, iar istoria va 
consemna adevărul de care poporul român duce 
lipsă totală. Generația de azi și cele ce vor veni să 
nu-și uite trecutul, din care să rețină numai ceea 
ce a fost bun, fără aceasta nu se poate construi nici 
prezentul și nici viitorul.

De mortuis nil nisi bene! (Despre morți 
numai de bine!). Dictonul atribuit lui Chilon din 
Sparta s-a răspândit și în varianta latină.

Doamne, ocrotește-i pe români!
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      n cea de a șaptea ședință a divanului 
moldovean, la 7 octombrie 1857, se formulară 
dorințele naționale. În expunerea de motive, 
redactată și citită de Mihail Kogălniceanu, la 
punctul trei, se nota dorința de a se aduce prinț 
străin cu moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie 
domnitoare a Europei și ai cărui moștenitori să fie 
crescuți în religia țării. 

De ce au dorit divanurile ad-hoc aducerea 
unui prinț străin, până nici nu se făcuse Unirea, și 
cine au fost interesații, rămâne un domeniu de 
interes pentru cititor, doar că Anastasie Panu și 
Mihail Kogălniceanu, la 14 ianuarie 1859, după 2 
ani, rămân consecvenți; au elaborat și expus un 
plan ce propunea declararea de principiu a Unirii 
prin alegerea unui domn străin. 

Ce fel de români erau aceștia care doreau 
conducător străin?! Poate fi o confuzie începând 
de la litera K, sau poate atunci nu și-au dat seama 
ce fac nației lor. De altfel, ce români ?! Doar Moș 
Ion Roată și ai lui, pentru că clasa politică era ieșită 
din rândurile moșierilor și burgheziei incipiente, 
mai mult sau mai puțin românești, pentru că și 
atunci în țările române s-au îmbogățit în primul 
rând cei proveniți din alte etnii, „vai de român 
săracul, tot îndărăt dă ca racul”. Clasă politică în 
care nu era pe primul loc spiritul de neam și țară, 
doar interese de capital. 

După realizarea Unirii de la 1859, 
Alexandru Ioan Cuza a dat o lovitură puternică 
clasei politice, prin reformele înfăptuite, domnul 
devenind ținta din partea jecmănitorilor care se vor 
organiza pentru înlăturarea lui. Culmea, împotriva 
domnitorului au devenit și unii dintre apropiații 
lu i .  Ca la  români  la  n imenea!!  Mihai l 
Kogălniceanu mai păstra ideea aducerii unui prinț 
străin pentru conducerea țării. Ion Ghica, Grigore 
Mihail Sturdza, la fel. Trebuia să vină și vremea 
lovirii mandatului sacru înfăptuit cu succes de 
către A. I. Cuza. Domnitorului i s-a reproșat o serie 
de păcate, care însă nu pot fi considerate esențiale 
pentru domnie. Alexandru Ioan Cuza era conștient 
de propria lui valoare și n-a șovăit să-și urmeze 
destinul. Reproșurile făcute domnitorului și 
activitatea de opoziție erau făcute cu scopul de a 
împiedica orice încercări ale lui Cuza pentru a-și 
menține tronul și a-și reglementa situația 

urmașilor. Până și Camera deputaților uneltea 
împotriva sa, numai domnitorul urma să fie unicul 
răspunzător al marilor fapte de istorie. Chiar și 
Mihail Kogălniceanu, ultimul colaborator de 
nădejde, a trebuit să se retragă. 

Domnitorului i se reproșa că a instituit 
domnia personală, dictatura, învinuiri cum se 
întâmplă în politică. Totuși, domnitorul nu a fost 
informat în mod realist de noul cerc de intimi 
asupra uneltirilor adversarilor săi. Situația era 
tensionată datorită nemulțumirilor multor 
categorii sociale, care nu doreau, nu acceptau 
ideea, că un stat modern nu se putea creea fără 
sacrificii. De situație au profitat și puterile garante, 
care s-au simțit obligate de a admonesta noul stat 
ce se consolida. Imperiul Otoman și Imperiul 
Habsburgic se arătau cele mai înverșunate 
adversare ale reformelor lui Alexandru Ioan Cuza, 
în aceste capitale se urzeau o serie întreagă de 
acțiuni complotiste, care urmăreau răsturnarea 
domnitorului și destabilizarea situației în 
Principate, cu scopul de a le separa, uneori 
ajungându-se aproape de intervenția armată 
directă, politica domnitorului fiind neagreată. 

Nici imperiul țarist nu a avut o manifestare 
mai favorabilă, deoarece vedea în reformele lui 
Cuza o răzmeriță ostentativă la adresa autorității 
țarului. O problemă a fost și cea religioasă, 
ortodoxia rusă nu dorea o autonomie a bisericii 
ortodoxe române, și o rupere de influențele ce le 
avea aici. Și mai erau interesați în aducerea unui 
principe în principate, reinstaurarea dominației în 
Balcani, dar acest lucru îl doreau și celelalte puteri 
garante. 

Nici Franța nu era simpatică față de cauza 
principatului, și mai ales de politica domnitorului. 
Conjunctura nefavorabilă în care se afla politica 
promovată de Alexandru Ioan Cuza, atât pe plan 
intern, cât și pe plan extern, a determinat opoziția 
dinlăuntru să treacă la câștigarea de partea ei a 
guvernelor puterilor garante și, în principal, al 
celui francez, care se spune că ar fi și garantat 
menținerea unității în caz de schimbare a 
domnitorului prin aducerea unui prinț străin. 

Cu tot amestecul străinilor, forța înlăturării 
domnitorului, ce construise România modernă, a 
fost concepută în țară, prin așa-zisa „monstruoasa 

Forțe	interne	și	externe	au	demolat	
statul	modern	edificat	de	Alexandru	Ioan	Cuza

Prof.	Ioan	ANDREICA
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coaliție”. Coaliția împotriva domnitorului se 
lărgește și cu Lascăr Catargiu, Gheorghe Ghica, C. 
A. Rosetti, D. A. Sturdza, Dimitrie Ghica, Petre 
Mavrogheni, Ion Cantacuzino, N. Blaremberg, 
formațiunea tinerilor conservatori organizați în 
societatea literară „Progresul”. Și divergențele 
dintre fruntașii radicali și conservatori din coaliție 
se aplanează, apropiindu-și punctele de vedere. 
Toți au uneltit, iar prin alăturarea unei părți a 
armatei au săvârșit detronarea. Actul abdicării s-a 

petrecut în noaptea de 10 spre 11 februarie, orele 4 
dimineața. Atunci, conjurații au intrat în palat, 
conduși de Anton Costescu, Alexandru Lipoianu și 
C. Pilat. Astfel s-a încheiat o domnie glorioasă, 
care este un model pentru istoria României. Ce va 
urma cu aducerea unui domnitor străin, care pe 
parcurs se va intitula rege de România, va fi doar o 
amăgire istorică, care, împotriva dorinței 
neamului românesc, rămâne tot doar o amăgire… 
ce se desfășoară și în zilele noastre.  

Tendințe	și	decizii	majore	de	unire,	
după	1859,	a	Transilvaniei	cu	România

Prof.	Nicolae	POP

   a scurt timp după înfăptuirea Unirii 
Moldovei cu Țara Românească, noul Domn ales, 
Alexandru Ioan Cuza, își îndrepta gândul spre 
Transilvania, cunoscând bine situația social-
politică din acest ținut, astfel că dorea cu orice preț 
să o aibă sub ocrotire. Odată cu domnia lui, începe 
o etapă nouă, un nou capitol în istoria și viața 
românilor din Transilvania.

Al. I. Cuzaa fost un bun cunoscător al 
situației și aspirației românilor transilvăneni, el 
însuși făcând parte din grupul de revoluționari 
moldoveni, precum Alecu Russo, George Sion, 
Lascăr Rosetti, Ion și Nicolae Ionescu, care au 
participat la Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 
1848. Determinat de anumite împrejurări politice 
ale timpului, Cuza părăsea Viena cu intenția de a 
se îndrepta spre Bucovina, unde se afla o parte din 
revoluționarii moldoveni, în frunte cu Mihail 
Kogălniceanu, însă ajungând la Pesta și aflând de 
convocarea adunării de la Blaj, s-a hotărât să se 
abată din drumul său și să asiste la acțiunile 
organizate acolo. Împreună cu Alecu Russo a fost 
prezent la discursul lui Simion Bărnuțiu, prin care 
s-a cerut independența Transilvaniei, libertate 
națională și desființarea iobăgiei, la cuvântările lui 
Ion Rațiu și Avram Iancu, precum și la citirea 
rezoluției de către August Treboniu Laurian, 
auzind strigătul iobăgimii prin care se cerea 
„slobozenie” și „Unirea cu Țara”.
 După alegerea sa ca Domn al Moldovei și 
Țării Românești la 24 ianuarie 1859, Al. I. Cuza și-
a îndreptat atenția asupra Transilvaniei, pe care, 
fără șovăire, voia s-o ocrotească. El dorea să 
instaureze o politică statală cu caracter permanent, 

precum și pregătirea unor instituții bine 
organizate. Numai datorită măsurilor luate de 
Domnul Cuza, instituțiile și publicațiile au fost 
ocrotite, atât în noul stat format, România, cât și în 
Transilvania, măsuri care vor permite în 
continuare inițierea unei diplomații care să 
desfășoare o mișcare politică cu un obiectiv și 
scop final, respectiv: Unirea Transilvaniei cu 
România, care s-a și înfăptuit nu peste multă 
vreme.  
 Al. I. Cuza va deveni reprezentantul unei 
politici de stat, a unei concepții și a unei acțiuni de 
guvernare care să fie simțite în întreg spațiul 
românesc, dar mai cu seamă îl preocupa în mod 
diplomatic viitorul Transilvaniei. În preajma 
confirmării sale ca Domn al Moldovei și Țării 
Românești, a subliniat trupelor concentrate la 
Florești, în perioada 14/26 aprilie 1859, că ”țara 
așteaptă dela eroismul lor  - mărirea”. Tabăra de la 
Florești avea menirea de a-i opri pe turci, care 
aveau intenția de a trece Dunărea și să amenințe 
spatele armatei austriece.

Într-o scrisoare adresată ambasadorului 
piemontez la Constantinopol, Al. I. Cuza preciza 
că el este preocupat a asigura „bună stare și 
libertate a tot ce poartă numele de român”. De 
asemenea, cerea ca exponenții mișcării maghiare 
să-și clarifice atitudinea față de problema 
Transilvaniei.

Al. I. Cuza era și un bun diplomat. Din 
inițiativa sa, la punctul 1 al Convenției de la Paris, 
se preciza: „uitarea vechilor disensiuni (de la 
1848-1849) și reconcilierea deplină între români, 
sârbi și maghiari”. La punctul al doilea se 
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prevedeau „aceleași drepturi, aceleași libertăți 
pentru toți locuitorii Ungariei, fără deosebire de 
neam și religie”.

Referitor la organizarea armatei, în 
continuarea punctelor convenției se prevedea că 
„trupele române și sârbe vor fi constituite separat” 
ș i  că „vor f i  comandate în l imba lor”, 
recunoscându-se „egalitatea completă” și dreptul 
la toate gradele și funcțiile.

La punctul al șaselea, care era de cea mai 
mare importanță, se prevedea ca „după război să se 
aleagă o adunare națională a Transilvaniei pentru a 
hotărî asupra apartenenței administrative a 
acesteia la Ungaria și că, dacă majoritatea va 
decide altfel, maghiarii să nu se opună”.

Datorită unor neconcordanțe ale timpului, 
Al. I. Cuza își exprima regretul pentru neașteptata 
abandonare a proiectului urzit cu atâta dibăcie ca 
și speranța sa în noi configurații mai favorabile. 
Acestea aveau să se vadă în luna martie 1861, 
când, după Unirea Piemontului cu Sicilia și Italia 
de Sud, cucerite de voluntarii lui Garibaldi, s-a 
proclamat regatul Italian. Într-o telegramă trimisă 
regelui Victor Emanuel al II-lea, care-l decorase 
cu Ordinul „Sf. Mauriciu și Lazăr”, Al. I. Cuza 
afirmă: „Italienii, frații noștri mai mari, și-au atins 
scopul înaintea noastră. Departe însă de a-i 
pismui, salutăm dimpotrivă izbânda lor ca o 
chezășie și o nădejde pentru viitorul nostru”. El 
avea mereu încredere în înfăptuirea reformelor în 
toate părțile românești. Scopul său final nu era 
„laurii unei glorii militare”, ci „desăvârșirea unirii 
provinciilor locuite de români”.

Referitor la provinciile locuite de români, 
atitudinea lui Cuza față de Transilvania nu era 

susținută numai cu argumente și declarații 
politice, ci, totodată, și de substanțiale studii 
istorice-juridice, ca acela al lui Al. Papiu Ilarian, 
Independența constituțională a Transilvaniei. 
Publicată mai întâi la Iași, la începutul anului 
1861, și reprodusă în diferite periodice românești, 
scrierea lui Papiu avea să fie tradusă și în limbile 
franceză, germană și italiană. Broșura a fost 
reprodusă și în „Monitorul oficial al Țării 
Românești”, Al. Papiu Ilarian susținând poziția 
diplomatică a domnitorului Cuza, cât și 
revendicările proprii ale fruntașilor transilvăneni. 
Totodată, lua o atitudine hotărâtă împotriva Dietei 
maghiare de la Pesta.

La 25 februarie 1859, ministrul afacerilor 
externe Vasile Alecsandri a fost primit în audiență 
de Napoleon al III-lea, arătându-i pe hartă 
teritoriul Principatelor Unite, al Banatului, 
Transilvaniei, Bucovinei și al altor provincii 
românești, precum și al satelor românești de pe 
malul drept al Dunării, sfârșind prin a spune:  
„Vedeți, Sire, cât de întinsă e adevărata Românie și 
ce regat important ar constitui cu ale sale 
9.000.000 de români, dacă providența ar realiza 
visul și aspirările lor?!”

Chestiunea reintegrării Transilvaniei în 
cadrul statului român fusese ridicată și de Dumitru 
Brătianu, ministrul de externe al Țării Românești 
sub domnia lui Al. Ioan Cuza, care participase și el 
la adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, față de 
contele italian Covour, afirmându-i în mod 
categoric: „Românii de peste Carpați vor să se 
unească cu noi; noi le-am promis tot sprijinul 
nostru; ar fi o trădare dacă i-am ceda Ungariei; 
dreptul istoric, invocat de Ungaria, e ridicol!”
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Războiul	pentru	Întregirea	
Neamului	Românesc	(1916-1919)	(VII)

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

Școala	Gimnazială	„Avram	Iancu”	Satu-Mare

            mplinirea întregirii neamului. Dușmanii 
înfrânți pe frontul de Miazăzi și Apus. La 15 
septembrie 1918, armata franceză sparge frontul 
din Macedonia „ținut mai ales de Bulgari, dar și de 
trupe Austro-Ungare și turcești, Bulgarii se retrag 
fugind, așa că armata franceză înaintează cu mare 
repezeală spre Dunăre. Din Albania și Serbia fuge 
și armata austro-ungară, așa că Francezii sunt 
curând aproape de Dunăre. Bulgarii se grăbesc să 
încheie armistițiu cu Francezii, regele Bulgariei și 
câțiva miniștri bulgari fug în Germania, pe care o 
slujiseră. Și Turcia se declară învinsă”.
 România intră din nou în război. 
Bucovina. Vestea despre apropierea francezilor de 
Dunăre, apoi despre înfrângerea inamicului pe 
frontul francez și revolta trupelor austro-ungare pe 
frontul italian, „umplu sufletele Românilor de 
speranță nouă, îndreptățite”. În teritoriul ocupat al 
României mai exista încă o armată germană de 
170.000 de soldați, iar trupele pe care România le-
a mai putut ține mobilizate, după pacea de la 
București, nu ajungeau nici la 40.000. Dar 
Mackensen, comandantul armatei germane, știa că 
retragerea trupelor germane prin Austro-Ungaria, 
„care încetase a mai lupta și era în plină revoluție, 
are să fie anevoioasă. De aceea încearcă la început 
să sperie România, că va fi atacată și de trupele 
germane și austro-ungare din Rusia. La aceasta nu 
se învoi însă cel din urmă împărat al Austro-
Ungariei, căci tocmai el ceruse ajutorul lui Wilson 
pentru încheierea păcii. Mackensen o luă apoi cu 
buna. El îmbie România cu Dobrogea, pe care n-o 
mai lasă Bulgarilor, căci aceștia s-au lăsat de 
răsboiu”. Regele Ferdinand a dat ordin să i se 
răspundă (lui Mackensen) că „Dobrogea răpită își 
vor lua-o românii înapoi”. La 10 noiembrie 1918 a 
mobilizat armata, adresând soldaților români 
următorul apel: 
 „OSTAȘI! 
 Ora mult așteptată de toată suflarea 
românească și îndeosebi de voi, vitejii mei ostași, a 
sunat în sfârșit după lungă și dureroasă așteptare. 
Trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne impune 

ca o sfântă și patriotică datorie să luăm iarăși 
arma în mână, ca să isgonim, împreună cu ele, pe 
vrășmașul cotropitor de țară și să aducem liniște 
populației asuprite. 
 Regele vostru vă cheamă din nou la luptă, 
ca să înfăptuiți visul vostru de-atâtea veacuri: 
Unirea tuturor Românilor, pentru cari în anii 1916 
și 1917 ați luptat cu atâta vitejie. 
 Sufletele celor căzuți pe câmpul de onoare 
vă binecuvintează pentru această ultimă sforțare... 
Frații noștri din Bucovina și din Ardeal vă chiamă 
pentru această ultimă luptă, ca prin avântul 
vostru, să le aduceți eliberarea de jugul străin.
 Biruința e a noastră și viitorul va asigura 
întregului neam românesc viață pașnică și fericită.
 Înainte deci cu vitejia strămoșească!
 Dumnezeu este cu noi!”

FERDINAND.
 
 [Demn de remarcat este aici credința 
monarhului român, regele Ferdinand. German de 
origine, dar conducător al românilor, vedem cum îi 
îsuflețește pe ostașii noștri să elibereze și Ardealul 
și Bucovina de sub stăpânirea străină. Le amintește 
ostașilor de vitejia strămoșească și de faptul că 
Dumnezeu este cu noi. Un german, care a devenit 
român și creștin ortodox, luptă împotriva 
germanilor și austro-ungarilor care au jefuit cât au 
putut și atunci România, Transilvania și Bucovina, 
dar prin forță armată, iar astăzi, constatăm cu 
tristețe că fără război, România este jefuită 
sistematic de multe bogății, mai ales de „aurul 
verde” – pădurile. Cu unele greșeli pe care le face 
orice om, căci nu este om care să fie viu și să nu 
greșească, cum a fost CONCORDATUL CU 
VATICANUL, făcând ca Biserica Romano-
Catolică să fie „un al doilea stăpân al nostru”, 
totuși Ferdinand I rămâne o figură emblematică a 
Monarhiei din România, cum nici un monarh nu a 
fost ca el (monarh în înțelesul de la Carol I până la 
regele Mihai), el înfăptuind și actul Unirii de la 1 
Decembrie 1918.].
 „În București, un general român provoacă 
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în aceeaș zi pe Mackensen să părăsească, împreună 
cu armata germană, teritoriul României. N-avu 
încătrău și în aceeaș zi începu retragerea armatei 
germane. Tot atunci, întâiele trupe franceze 
treceau Dunărea pe pământul nostru. Comandantul 
francez anunță pe Români, că „ciasul dreptății a 
sunat”, iar generalul Berthelot, marele prieten al 
Românilor, adresează soldaților următorul apel:
 „La arme! E strigătul patriei române, 
pentru care ați suferit. E chemarea Regelui vostru, 
care a jertfit totul pentru mărirea României. E 
strigarea strămoșilor voștri, a sufletelor lui 
Mircea cel Bătrân, lui Ștefan cel Mare, lui Mihai 
Viteazul. E strigătul fiilor voștri căzuți vitejește pe 
câmpurile de bătaie de la Oituz, Mărăști și 
Mărășești... Mâne veți vedea steagul englezesc și 
tricolorul Franței plutind în bătaia isbânzii și a 
neatârnării, alături de steagul vostru tricolor!””. 
[Extraordinar cuvânt de încurajare adresat de un 
general francez ostașilor români! Un general 
francez să le facă ostașilor români o mică trecere în 
revistă a unor mari voievozi ai noștri ca să-i 
încurajeze, este un act istoric de mare laudă din 
partea mea, poate și a altor mulți cititori ai revistei 
Eroii Neamului. Mă gândesc, pe de altă parte, că și 
în perioada comunistă, aceste lucruri nu le-am 
învățat la istorie, dar totuși am învățat despre 
Ecater ina  Teodoroiu ,  genera lu l  Eremia 
Grigorescu. Am împrumutat o carte istorică de la 
Biblioteca Școlii Generale din Gerăușa (azi lăsată 
în paragină) în 1981-1982, fiind pasionat de istorie 
și militărie, din care am aflat despre generalii 
Constantin Cristescu, Alexandru Averescu și 
Constantin Prezan, Ioan Dragalina și alții și, după 
câte am văzut, elevii claselor a VIII-a, în ziua de 
azi, habar nu au de aceste personalități și nu cred că 
e vina lor că aceste personalități nu mai apar în 
manualele de istorie. Dacă îi întrebăm azi pe elevii 
de școală gimnazială și liceu cine au fost generalii 
Alexandru Cernat, Mihail Cerchez, căpitanul 
Walter Mărăcineanu și maiorul Șonțu, căpitanul 
Moise Groza – toți aceștia care au luptat în 
Războiul de Independență, mulți nu știu – și totuși, 
un general francez îi încurajează pe ostașii români 
la luptă, aducându-le aminte de figurile 
emblematice ale Istoriei românilor amintite tocmai 
de către domnia sa!].
 La 1 decembrie regele și familia regală au 
intrat din nou în București. În această împrejurare, 
cu multă mândrie, regele declară: „Când am luat 
moștenirea întemeietorului României moderne, 
am făgăduit înaintea reprezentanților Națiunii, că 
voiu fi bun Român. Cred că m-am ținut de cuvânt. 
Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele; dar 

strălucită e răsplata, și astăzi pot spune cu fruntea 
senină: față de Dumnezeu și față de poporul meu 
am conștiința curată”. [Dacă din 1989 până în 
prezent îi întrebăm pe toți președinții României 
dacă au conștiința curată, oare vor putea răspunde 
ca și regele Ferdinand? Din gură, da, dar din 
conștiință???].
 „În Bucovina ruptă de Austria la anul 1775 
din trupul Moldovei [aici în înțelesul „ruptă de 
către Austria din trupul Moldovei], avură 
îndrăsneală să intre, la începutul revoluției din 
Austro-Ungaria, Ucrainienii veniți din Galiția, ca 
să o ocupe. Dar la 11 Nov., trupele române intră în 
Cernăuți, capitala Bucovinei, Ucrainienii fug. La 
28 Novembre 1918, Congresul general al 
Bucovinei hotărî Unirea necondiționată și pentru 
vecie a Bucovinei în vechile ei hotară cu regatul 
României. Și delegatul coloniștilor germani din 
Bucovina declară, în numele lor, că e pentru unirea 
Bucovinei cu România”.
 „La 10 Decembre Sfatul țării din Chișinău 
decretă, în cea din urmă ședință a sa, de nou Unirea 
de veci a Basarabiei cu România fără nici o 
condițiune”.
 Revoluția din Transilvania. Unirea. „În 
sfârșit suna clopotul de înmormântare și pentru 
Austro-Ungaria, statul-temniță pentru cele mai 
multe din popoarăle cari îl compuneau”. În afară de 
unguri și germani (cei din Austria și sașii din 
Ardeal), apoi croații cu guvernul lor, cehii și 
polonezii, „cari nu erau sub guvernul unguresc, 
toate celelalte popoară, cu toate că formau 
majoritatea față de Unguri și Germani, erau buni 
numai pentru a plăti biruri și a-și vărsa sângele, 
decâteori lăcomia Austro-Ungariei o vâra întru 
răsboiu”. Pe frontul italian a izbucnit revoluția 
între soldații de diferite neamuri, iar de acolo a 
ajuns în țările Austro-Ungariei, unde cei veniți din 
Italia s-au întâlnit cu „un altfel de revoluționari, o 
seamă de descreerați și leneși, cari se îmbuibaseră 
mai ales ca prisonieri în Rusia cu ideile scrântite 
ale bolșevicilor ruși”.
 „Și în Ardeal a izbucnit revoluția, în care la 
început s-au săvârșit și fapte rușinoase, jafuri, 
tăciunării. Făptuitorii acestor rele, dacă au fost 
români, n-au ajuns la omoruri, ceea ce nu se poate 
spune despre cei de neam străin. În Ardeal cei cu 
frica lui Dumnezeu și iubitori de rândueală, adecă 
marea majoritate a Românilor, au ajuns în curând 
să stăpânească lucrurile, iar conducătorii să facă 
rândueală”. „Rândueala aceasta” s-a datorat 
înainte de toate Comitetului Partidului Național al 
românilor din Ardeal și Ungaria și gărzilor 
naționale românești, cu toată împotrivirea pe care 
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i-o făceau mai ales reprezentanții ungurilor, care 
vedeau că „s-a sfârșit cu putința de-a mai stăpâni, 
stoarce și batjocori pe Români”.
 La 12 octombrie 1918, Comitetul  
Executiv al Partidului Național Român s-a întrunit 
la Oradea și acolo a adus hotărârea care prevedea 
următoarele:

- Comitetul Național reprezintă singur 
națiunea română din Ardeal și Ungaria;

- Comitetul constată, că urmările războiului 
îndreptățesc cererile de veacuri ale națiunii 
române la deplină libertate națională, drept 
recunoscut și de guvernul de la Budapesta;

- Națiunea română din Ardeal și Ungaria 
vrea să se folosească acum și ea de acest drept, de 
aceea cere și pentru ea dreptul de a hotărî singură, 
fără amestecul cuiva, cum să se așeze printre 
națiunile libere;

- Comitetul Executiv al Partidului Național 
Român nu recunoaște Parlamentului din 
Budapesta dreptul de a hotărî în privința națiunii 
române din Transilvania și Ungaria;

- Numai Comitetul Executiv al Partidului 
Național Român poate trata și hotărî în „treburi, 
cari privesc națiunea română”.
 Cu această hotărâre, deputatul Alexandru 
Vaida-Voievod s-a  prezentat  în  Camera 
(parlamentului) din Budapesta. Acolo „a cetit-o 
ținând și cea din urmă vorbire a unui deputat român 
în Budapesta”.
 Cu ceva timp mai înainte, Statele Unite ale 
Americii nu mai recunoșteau guvernele din Viena 
și Budapesta ca fiind îndreptățite a reprezenta 
popoarele subordonate Austro-Ungariei, de aceea 
„vorbirea” deputatului român în „Camera 
ungurească” a fost binevenită, menită să arate că 
„Românii nu vreau să știe de Austro-Ungaria”. 
Aceasta a mai spus-o, mai înainte, în Camera de la 
Viena, domnul Grigorovici, deputat socialist din 
Bucovina, zicând într-o cuvântare: „Unirea tuturor 
Românilor este un ideal și o țintă, la care Românii 
vor cerca totdeauna să ajungă”.
 Guvernul din Budapesta a încercat prin 
diverse promisiuni, chiar și cu amenințări, să-i 
determine pe conducătorii români din Ardeal „să 
nu se desfacă de stăpânirea ungurească”. Atât 
promisiunile, cât și amenințările au fost zadarnice, 
căci răspunsul românilor a fost unanim: 
„desfacerea totală și pentru totdeauna de Ungaria”. 
„Și fiindcă conducătorii Ungurilor din Ardeal, 
urmând obiceiului lor de veacuri, începură să 
omoare Români, ca să bage groaza în ei, Comitetul 
național a trimis în câteva rânduri delegați la 
Regele în Iași să ceară intrarea cât mai grabnică a 

armatei române în Ardeal”.
 La 21 noiembrie 1918, Comitetul Național 
a publicat chemarea „cătră poporul român să viie 
pe ziua de 1 Decembre 1918 la Alba Iulia pentru a 
ținea Adunarea Națională”. Primul punct din 
hotărârile acestei Adunări, la care au luat parte 
românii din Ardeal și din ținuturile vecine locuite 
de români, într-un „cum numai la Blaj s-a mai 
văzut la 3/15 Maiu 1848”, a fost următorul: 
„Adunarea Națională a tuturor Românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungurească adunați 
prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în 
ziua de 1 Decembre 1918 hotărește unirea acestor 
Români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu 
România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi 
dreptul inalienabil al națiunii române la întreg 
Banatul cuprins între râurile Murăș, Tisa și 
Dunăre”.
 Mai înainte încă de Adunarea Națională 
„conducătorii Ungurilor începuseră măcelărirea 
Românilor. La Beliș (jud. Cluj), unde o ceată de 
Români a ars magaziile și a devastat castelul lui 
Urmanczy, asupritorul lor, acesta a trimis 60 de 
soldați unguri, întru cari 14 ofițeri, și jandarmi, cari 
au împușcat 17 bărbați și 3 femei, fără să cerceteze 
dacă au fost vinovați, și i-au ars pe rug. În județul 
Arad, trupe ungurești compuse din jefuitori și 
ucigași au omorât peste 300 de Români, numai ca 
să bage groază în ei. În Șiria au ucis pe soția și fiul 
advocatului român Iacob Hotăran, în alte comune 
au omorât preoți. În județul Bihor, bandele 
ungurești au săvârșit cele mai mari cruzimi, mai 
ales după ce armata română ajunsese până la 
granița acestui județ, unde a fost silită să se 
oprească în urma ordinului dat din Paris de 
reprezentanții statelor învingătoare. La Sighiștel, 
bandiții unguri au dat foc, au ars de vii opt Români 
și au împușcat alți nouă. La 4 Aprilie 1919 au fost 
schingiuiți tăindu-li-se nasurile și străpungându-i 
cu baionetele advocații români Ioan Ciordaș și 
Nicolae Bolcaș, apoi îngropați înainte de a fi morți. 
Jefuirile și tăciunăriile au fost nenumerate, multe 
alte omoruri săvârșite în alte județe, unde nu 
ajunsese încă armata română”. [Numai acest 
paragraf dacă îl citești, te îngrozești cât de inumani 
au fost asupritorii unguri. Chiar și în pragul 
dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, s-au 
dedat la cele mai odioase crime, pe care astăzi, noi 
nu le-am putea concepe. Deși Imperiul Austro-
Ungar s-a destrămat, astăzi fără război, suntem 
înrobiți din punct de vedere economic și constatăm 
cu durere și asistăm atât de „neputincioși”, nu la 
„dezmembrarea României”, ci la jefuirea 
sistematică a ei.]          
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Generalul	de	armată	(rtg)	Marin	Dragnea,	
președintele	Asociației	Naționale	a	Veteranilor	

de	Război,	s-a	mutat	în	Împărăția	Cerului.

Colonel	(r)	prof.	Nicolae	CODREAN

Nimic nu poate fi mai măreț și mai 
înălțător decât aceste cuvinte!
 Marin Dragnea s-a născut la 30 mai 1923, 
într-o familie modestă de țărani, în localitatea 
Siliștea-Gumești, Teleorman. A fost crescut în 
spiritul dragostei de muncă, al cinstei și dragostei 
față de oameni și țară.

Clasele primare le-a absolvit în localitatea 
natală, avându-l printre colegi pe Marin Preda. 
Greutățile familiale l-au îndreptat spre un mediu 
aspru, dar fascinat – oștirea română. La vârsta de 
12 ani, în 1935, după terminarea clasei a IV-a, a 
fost admis copil de trupă în Regimentul 4 
Călărași, unitate Erou – Drapelul regimentului 
fiind decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”, apoi a 
urmat și absolvit, cu rezultate bune la învățătură, 
Liceul Krețulescu, 1936-1942. La vârsta de 18 ani 
cere să plece voluntar pe front pentru unirea 
Basarabiei cu România și apoi a părții de nord a 
Ardealului, răpite prin forță și dictat. 

Războiul al doilea mondial, cea mai mare 
și mai devastatoare conflagrație a tuturor 
timpurilor, declanșat la 1 septembrie 1939, s-a 
terminat în Europa la 9 mai 1945 cu imense 
pierderi materiale și umane. Foarte mulți 
combatanți supraviețuitori au suportat toată viața 
urmele gravelor răni care se văd pe trupurile lor. 
Printre aceștia s-a numărat și Marin Dragnea, care 
a luptat de la Prut-Volga-Stalingrad și de la Sfîntu 
Gheorghe-Oarba de Mureș-Beiuș-Oradea-
Debrecen, apoi în Cehoslovacia, până la Hron, din 
iunie 1941, până la 9 mai 1945. Bunul Dumnezeu 
l-a ajutat să supraviețuiască pe acest, la început, 
copil de trupă, devenit în focul luptelor 
OSTAȘUL ROMÂN DRAGNEA MARIN.

Armata română a dus lupte crâncene timp 
de aproape 4 ani, atât în Est cât și Vest, săvârșind 
fapte de vitejie și eroism, înfruntând cu stoicism 
vicisitudinile războiului, străbătând mii de 
kilometri pe jos, călare, în căruțe sau escaladând 
munți și păduri cu echipament inadecvat, cu hrană 

puțină, muniție și medicamente insuficiente, dar 
cu gândul la țară; la jurământul depus fără ezitări 
și fără șovăire.
 În 6 august 1942, la Stalingrad, a fost grav 
rănit. Cu lacrimi în ochi mi-a povestit acest trist 
episod din viața sa. Se îndrepta călare spre 
pozițiile inamicului. La un moment dat, simțind 
pericolul, „armăsarul meu drag Mugurel” - care îl 
purtase 3000km în crâncene bătălii, a cabrat 
brusc, făcând o scurtă întoarcere și primind în plin 
proiectilul de artilerie, câteva schije atingându-l și 
pe Marin Dragnea, sângerând puternic. Cu 
ultimele puteri și-a mângâiat calul, care se 
zvârcolea în ghearele morții, șiroindu-i lacrimile 
și uitând-se la stăpân parcă vrând să-i spună să-i 
curme suferința, dar nu a putut pentru că Mugurel 
i-a salvat viața. Atunci, un prieten a scos pistolul și 
a împușcat calul.
 Marin Dragnea a trăit și cumplita soartă de 
a fi prizonier, în bătălia de la Stalingrad, în 
decembrie 1942, în lagărele sovietice din Siberia. 
Au fost supuși la munci și mai ales au avut de 
înfruntat multe boli, precum tifosul și altele. Fără 
a avea vreun contact cu țara, la îndemnul unor 
generali, ofițeri și subofițeri patrioți, prizonieri și 
ei, a răspuns chemării de a se înscrie voluntar în 
Divizia „Tudor Vladimirescu”. Cu 10 luni înainte 
de actul istoric de la 23 August 1944, au luat 
hotărârea de a îmbrăca cămașa morții, pornind la 
luptă pentru a salva țara de puternica mașină de 
război a Germaniei naziste.

A doua rănire, mai gravă, a suferit-o în 
bătălia pentru eliberarea Oradei-Mari, la brațul 
stâng, pe care era să-l piardă, și la piept, fiind la un 
pas de moarte. Doi comandanți de grupă din 
plutonul pe care-l comanda și-au pus viața în 
pericol pentru a-l salva pe sublocotenentul 
Dragnea Badea Marin. Pentru a-și salva brațul, a 
fost supus la 8 operații, dar a rămas invalid, brațul 
fiind blocat pentru toată viața. Nefiind încă deplin 
vindecat, a plecat mai departe cu compania la 

  acă îți iubești ȚARA de mic, o servești cu credință și devotament toată viața” – 
Marin Dragnea. 

„D
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Debrecen, unde și acolo s-au dus lupte pentru 
eliberare, cu multe pierderi de soldați români.

Voi aminti în continuare decorațiile care i 
s-au acordat: „Bărbăție și credință” clasa a II-a și 
„Ordinul de război” – 1941; „Virtutea Militară” 
clasa a II-a – 1942; „Coroana României” clasa a 
V-a cu spade și panglică de „Virtute militară” în 
grad de cavaler – 1944; „Steaua României” clasa a 
V-a cu spade și panglică de „Virtute militară” – 
1945; Virtutea ostășească germană – 1942; 
Medalia Contra Bolșevismului – 1943; Ordinul 
Leul Alb Cehoslovac – 1945; Steaua Roșie 
Sovietică – februarie 1945; Crucea de război 
Cehoslovacă – mai 1945.
 Marin Dragnea este absolvent al Școlii de 
ofițeri de infanterie, promoția 1943, al Școlii 
Speciale Sibiu, în 1948, al Cursului de 
comandanți și șefi de Stat major la Școala 
Superioară de Război, în 1952, al Academiei de 
Comandă și Stat major, în 1954 etc.
  A slujit cu credință aproape 50 de ani 
Armata Română, în diferite garnizoane din țară, 
cu funcții de comandă. Era un ostaș român care 
purta cu mândrie epoleții de general din 1956, iar 
pe corp, cu mare durere, însemnele războiului.
 Timp de 12 ani a fost președinte al 
Sportului Românesc și al Comitetului Olimpic 
Român. A fost decorat cu „Ordinul Muncii” clasa 
I, apoi cu Ordinul „Olimpic de Argint” de către 
Comitetul Olimpic Internațional și Diplomă de 
Excelență.
 Marin Dragnea avea o mare bucurie când 
vedea că în țară se ridică monumente închinate 
ostașilor români. Astfel de monumente și cimitire 
în care își dorm somnul de veci sunt în toate țările 
unde au luptat bravii ostași români.
 Îmi povestește odată despre o întâmplare, 
la acea vreme dureroasă, pe care a trăit-o 
conducând o delegație a CNEFS-ului la 
Budapesta, pentru a semna cu partea maghiară un 
protocol pentru anii 1981-1985, referitor la 
mișcarea sportivă, având și o vizită de o zi la 
Debrecen. Au fost primiți la primăria orașului. 
Generalul Dragnea a mulțumit gazdelor pentru 
ospitalitate și a menționat că este emoționat 
deoarece acolo, în acel oraș, ostașii români care l-
au eliberat în toamna lui ’44 au luptat eroic și au 
plătit un tribut de sânge. I-a răspuns primarul, care 
a persiflat eroismul ostașilor români, afirmând că 

acolo nu au prea fost lupte și nici eroi, că ungurii 
erau pentru democrație și socialism încă de 
atunci. Generalul Dragnea, dincolo de uzanțele 
diplomatice, a sărit în picioare și a vorbit cu 
revoltă, cufundând sala într-o imensă tăcere: 
„Stimate tovarășe primar, aici au luptat și au pierit 
202 soldați  români.  Aici ,  la  Debrecen, 
locotenentului Marin Dragnea îi sângerau rănile, 
nevindecate, de la piept și mână! Iată dovada!”. 
Rupându-și nasturii de la cămașă și-a arătat 
pieptul cu cicatrice și mâna stângă mutilată, 
bolnavă. „Și sângele meu a curs aici!” Primarul a 
bâiguit ceva scuze și, două ore mai târziu, 
generalul și delegația au fost invitați să depună o 
coroană de flori la mormântul soldaților români. A 
pus și primarul o coroană. De atunci lucrurile s-au 
schimbat...
 În decembrie 1989, revoltându-se de 
situația în care se aflau veteranii și invalizii de 
război, de discriminarea la care erau supuși, a 
fondat ,  pe 27 decembrie,  A S O C I AȚI A 
N A Ț I O A N L Ă  A V E T E R A N I L O R  D E 
RĂZBOI, care a fost afiliată la Federația 
Mondială a Foștilor Combatanți (FMAC), 
conferindu-i un statut și o recunoaștere 
internațională. A fost instituită „Ziua Veteranilor 
de Război”, în fiecare an, la 29 aprilie.

Generalul de armată cu 4 stele Marin 
Dragnea s-a stins din viață la 14 februarie 2020, 
trecând la cele veșnice la vârsta de aproape 97 de 
ani. Președintele Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război, generalul Marin Dragnea, 
un om care a fost la înălțimea timpurilor în care a 
trăit, un om impunător prin cultură, cinste și 
autoritate. Eu, care l-am cunoscut de-a lungul 
timpului, i-am descoperit noblețea inimii și a 
sufletului, care vibrau pentru cei dragi, pentru 
onestitate și adevăr, moștenind tot ce are mai 
frumos poporul român.

Toți cei jertfiți vor rămâne de-a pururi 
pilde ale vitejiei, gloriei și eroismului pentru 
libertatea și nemurirea neamului românesc.

Domnule general, de mic v-ați iubit țara și 
a-ți servit-o cu credință și devotament toată viața. 
Dumnezeu să vă așeze sufletul în Lumină în 
Împărăția Cerului, alături de camarazii care s-au 
jertfit pentru întregirea României și unitatea 
neamului românesc!

Bibliografie:

General de armată (r) Marin Dragnea, Crâmpeie dintr-o viață, Editura Contrast, București, 2011.    
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100	de	ani	de	la	înființarea	Societății
„Mormintelor	Eroilor	Căzuți	în	Război”

Dr.	ing.	Luminiţa	Cornelia	ZUGRAVU

După încheierea războiului pentru întregire 
statală și eliberare națională (1916-1919), pe 
întregul teritoriu al României se aflau ostași români 
înhumați, care căzuseră la datorie, precum și 
militari din armatele beligerante. Conducerea 
statului român a emis Decretul-Lege nr.715, din 14 
ianuarie 1919, prin care s-au expropriat terenurile 
unde erau îngropați ostașii morți în războiul de 
întregire a neamului românesc, amenajându-se 
cimitire și mausolee ale eroilor.

În baza Decretului nr. 4106, din 12 septembrie 
1919, statul român a adoptat măsura înființării 
Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”, 
cu statut de persoană juridică, având nobilele 
misiuni de a îngriji și păstra mormintele și operele 
comemorative de război realizate, de a descoperi 
noi morminte ale ostașilor căzuți pentru patrie, de a 
aduce îmbunătățiri cimitirelor eroilor și de a 
organiza ceremoniale religioase și militare la 
mormintele eroilor. La început, Comitetul Central 
de Conducere a fost numit de Ministerul de Război, 
iar ulterior a fost ales. 

Comitetul Central al Societății „Mormintele 
Eroilor  Căzuți în Război” avea președinte executiv 
pe Miron Cristea, născut în localitatea Toplița, 
județul Harghita, fost Episcop de Caransebeș, 
mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române și 
Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
începând din anul 1925. Președinte de onoare a fost 
desemnată Regina Maria. Din Comitetul Central 
făceau parte: Miniștrii (de Război, de Interne, 
Domenii și Culte, Lucrări Publice, Muncii, și 
Ocrotiri Sociale), șeful Marelui Stat Major al 
Armatei, comandantul Corpului Jandarmeriei 
Rurale, comandantul Corpului Grănicerilor, 
Secretarul General din Ministerul de Război, un 
profesor universitar, ales de colegii săi, și cinci 
doamne, soții de generali în viață sau morți. 

În județe, orașe și comune s-au creat filiale ale 
S.M.E.C.R. conduse de Comitete Județene și 
Birouri Orășenești și Comunale (Capitolul IV, art. 
12, 15 și 16). 

La data de 1 aprilie 1920 a apărut primul număr 
al Buletinului „Cultul Eroilor Noștri”, publicație 
editată de Societatea „Mormintelor Eroilor Căzuți 
în Război”. Buletinul are pe frontispiciu cuvintele 

Reginei Maria: „Cei ce clădesc pe morți trebuie să o 
facă pentru veșnicie”!

Din ini ț ia t iva  Comitetului  Central  a l 
S.M.E.C.R., la data de 17 mai 1923, s-a stabilit și 
desfășurat ceremonia reînhumării Eroului 
Necunoscut. În prezența Familiei Regale, a 
membrilor Guvernului, a corpurilor legiuitoare, în 
Parcul Carol din București s-a oficiat serviciul 
divin, iar la ora 12:00 sirena Arsenalului Armatei și 
clopotele bisericilor au vestit coborârea în lăcașul 
de veci a Ostașului Necunoscut. Timp de două 
minute orice activitate publică a fost întreruptă.    

Guvernul României a aprobat propunerile 
Bisericii Ortodoxe Române și ale Ministerului de 
Război din 20 aprilie 1920, întărite prin Decretul – 
Lege nr.1693 din 20 august 1920, de a se sărbători în 
fiecare an Ziua Eroilor, în ziua când se sărbătorește 
Înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri.

Societatea „Mormintele Eroilor Căzuți în 
Război” era condusă de Ministerul de Război (după 
demobilizarea armatei și trecerea ei la statutul de 
pace, la data de 1 aprilie 1921 s-a reînființat 
Ministerul Apărării Naționale) și de Biserica 
Ortodoxă Română. Societatea și-a desfășurat 
activitatea sub această denumire până la data de 2 
iunie 1927, când, în conformitate cu prevederile 
Legii asupra mormintelor de război din România, 
decretată cu nr. 1699, și-a schimbat denumirea în 
Societatea „Cultul Eroilor”. Această lege a fost 
revăzută și completată, promulgându-se la 1 august 
1940, Legea Regimului Mormintelor și Operelor 
Comemorative de Război. Societatea Cultul Eroilor 
și-a schimbat denumirea în Așezământul Național 
„Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, devenind 
instituție a statului.

Conform acestor legi, în perioada interbelică, 
Societatea „Cultul Eroilor” a adunat, în cimitirele 
definitive ale eroilor, osemintele a 200.000 de eroi 
români și militari străini, care se aflau în morminte 
izolate sau grupuri de morminte răzlețe. A repatriat 
din și în străinătate rămășițele a peste 1.500 eroi, pe 
baza convențiilor stabilite. A construit 106 cimitire 
militare definitive și 13 mausolee. S-au asimilat 
mormintele de război și cele ale ostașilor și civililor 
căzuți în timp de pace, în luptele pentru apărarea 
granițelor, a ordinii publice și a siguranței de stat.

„N    eamul este etern prin Cultul Eroilor” 
Nicolae Iorga
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În baza Decretului nr. 48 din 29 mai 1948 al 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. și a Deciziei 
Consiliului de Miniștri nr. 297 din 8 iunie 1948, 
Așezământul Național „Regina Maria” pentru 
Cultul Eroilor, care a desfășurat activități 
organizatorice și educative sub conducerea 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române și a 
Ministerului de Război, a fost desființat, 
patrimoniul său fiind trecut la Ministerul Apărării 
Naționale. Prin Decretul Lege nr. 71, din 1949, Ziua 
Eroilor a fost stabilită pentru 9 mai.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 948 
din 19 iulie 1952, s-a decis: Cimitirele eroilor ostași 
români, precum și Cimitirele eroilor ostași ai 
armatei sovietice, căzuți în războiul antifascist și 
aflate pe teritoriul Republicii Populare Române vor 
fi îngrijite și administrate de către Comitetele 
executive ale sfaturilor populare raionale sau 
orășenești, în raza cărora se găsesc.

De la data de 6 august 1968, prin Circulara 
Consiliului de Miniștri nr. 17.632, administrarea 
Cimitirelor eroilor se trece de la Sfaturile populare 
la Ministerul Apărării Naționale. 

În baza Decretului Consiliului de Stat nr. 
117/1975, cu privire la regimul operelor 
comemorative de război și a cimitirelor eroilor, 
eroii patriei au fost omagiați până în 1995, în fiecare 
an, la data de 9 mai.

Ministerul Apărării Naționale a aprobat 
inițiativa unui grup de cadre active să înființeze, în 
anul 1990, Secția pentru valorificarea tradițiilor 
militare și a patrimoniului istoric-militar, căreia i s-
a alăturat un grup de ofițeri în rezervă și retragere, 
împreună înființând, în anul 1991, „Comitetul 
Național pentru Restaurarea și Îngrijirea 
Monumentelor și Cimitirelor Eroilor”, care a 
obținut statutul de personalitate juridică,  prin 
Hotărârea nr. 664 adoptată de  Judecătoria 
Sectorului nr. 1 București, din data de 19 noiembrie 
1991. 

Încă de la înființare, „Comitetul Național pentru 
Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și 
Cimitirelor Eroilor” a preluat obiectivele și 
activitățile fostului Așezământ Național „Regina 
Maria” pentru „Cultul Eroilor”. Comitetul a 
funcționat sub patronajul Ministerului Apărării 
Naționale și al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe 
Române. În toate județele țării s-au înființat 
comitete județene și Birouri municipale, orășenești, 
comunale și sătești.

La data de 30 mai 1995, prin Legea nr. 48, 
Parlamentul României a proclamat sărbătorirea 
Zilei Eroilor în ziua care se sărbătorește Înălțarea 

Domnului Iisus Hristos la Ceruri, a 40-a zi de la 
Înviere, după 75 de ani revenindu-se la tradiția 
făurită în perioada interbelică.

Cu prilejul celei de a treia Conferințe Naționale 
a „Comitetului Național pentru Restaurarea și 
Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor”, în 
ziua de 28 noiembrie 1997, s-a hotărât schimbarea 
denumirii în Asociația Națională „Cultul Eroilor”. 
De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiției 
interbelice, de editare a Revistei „România Eroică”, 
organul de presă al Asociației Naționale „Cultul 
Eroilor”.

La data de 15 iunie 2004 s-a înființat Oficiul 
Național pentru Cultul Eroilor, în baza Legii nr. 379 
din 2003 și a Hotărârii Guvernului României nr. 635 
din 2004. 

În ziua de 20 octombrie 2004 s-a desfășurat cea 
de a V-a Conferință Națională a Asociației 
Naționale „Cultul Eroilor”, care a adoptat noul 
statut și a hotărât înființarea la nivel central a 
Consiliului Director Central și a Consiliilor 
Directoare la sectoarele capitalei, la județe, la 
municipii, orașe și comune. În anul 2009, 
prevederile statutului au fost revăzute, între altele 
stabilindu-se înființarea în municipii, orașe și 
comune a Birourilor subfilialelor „Cultul Eroilor”.

În anul 2011, Conferința Națională a A.N.C.E. a 
hotărât să adauge în titulatura sa numele „Regina 
Maria”, în semn de omagiu și respect pentru 
importanta contribuție la înfăptuirea Marii Uniri 
din anul 1918 și măsurile adoptate de organele 
puterii și administrației din România pentru 
cinstirea memoriei ostașilor căzuți în războiul 
pentru întregire statală și eliberare națională. 

Conferința Națională a ANCE din 21 martie 
2013 a adoptat noi măsuri pentru impulsionarea 
activităților educative în toate școlile și, ca urmare, 
s-a încheiat un nou Protocol de colaborare cu 
Ministerul Educației și Învățământului. În baza 
acestui Protocol, în toate unitățile școlare s-au 
impulsionat activitățile Cercurilor „Cultului 
Eroilor”, care sunt îndrumate de directorii cu 
probleme educative, profesori de istorie, religie, 
geografie și alte cadre didactice.

Ca urmare a propunerii adresată Guvernului 
României de către Biroul Executiv Central al 
A.N.C.E. „Regina Maria”, Asociația a primit 
Statutul de Utilitate Publică (Hotărârea Guvernului 
nr. 698, publicată în Monitorul Oficial nr.619 din 
19.08.2014). Biroul a completat Statutul Asociației, 
astfel: Art. 10, aliniatul 1: A.N.C.E. „R.M”. și 
filialele județene au obținut Statutul de utilitate 
publică prin HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 698.

Bibliografie:

Valeria Bălescu, Eroul necunoscut - Istorie trecută și recentă, Editura Militară, București, 2005.
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Eternitatea	și	cerul

Prof.	Marius	Gabriel	BRÂNDUȘAN

           entrul comunei Odoreu din județul Satu 
Mare este unul dintre cele mai interesante din țară. 
Lângă primărie se află parcul frumos și bine 
îngrijit. Panorama parcului este completată de un 
complex de monumente la care mă voi referi în 
cele ce urmează. Acest complex de monumente, 
toate realizate de maestrul sculptor Radu Ciobanu, 
cu avizele aprobate de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, este o realizare de excepție.
 Între primărie și șoseaua care duce de la 
Satu Mare prin Odoreu către Baia Mare, se află 
statuia ultimului mare rege al dacilor, Decebal.

 Statuia lui Decebal este amplasată lângă 
Primăria Odoreu, cu fața către postul de poliție, cu 
o înălțime de 2.8 metri. La baza statuii a fost pusă 
inscripția: REGELE DACILOR – DECEBAL – 
87-106 d.HR. Într-o carte de marmură, așezată pe 
un soclu cu o înălțime de 60 cm, în dreapta regelui 
Decebal, a fost inscripționat următorul mesaj: 
„Din zei de-am fi scoborâtori, C-o moarte tot 
suntem datori! Totuna e dac-ai murit, Flăcău ori 
moș îngârbovit; Dar nu-i totuna leu să mori, Ori 
câine-nlănțuit”,  Decebal către text din poezia „
popor”, .de George Coșbuc
 George Coșbuc este poetul național 
cunoscut pentru faptul că a popularizat lupta 
strămoșilor noștri pentru libertate și în alte poezii 
ca „Moartea lui Gelu” și „Pașa Hassan”. De 
această dată, Coșbuc îl prezintă pe Decebal care, 
desigur, pregătește poporul său pentru teribila 
confruntare cu Imperiul Roman.
 Al doilea mesaj este un discurs atribuit 

regelui Decebal din filmul istoric „Dacii” 
ecranizare din 1967: „Atâta timp cât mă voi putea 
mișca, atâta timp cât va mai fi un singur dac care 
vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest 
pământ, bun și frumos”. Desigur, tipul de mesaj 
transmis de regale dac este altul, conform 
perioadei în care a fost realizat acest film, dar apare 
foarte hotărât dorința regelui dac de a lupta pentru 
libertatea poporului său.
 Istoricul roman Cassius Dio considera că 
„Decebal, regele dacilor, era priceput în ale 
războaielor și iscusit la faptă, știind când să 
năvălească și când să se retragă la timp, meșter în 
a întinde curse, viteaz în luptă, știind a se folosi cu 
dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintr-o 
înfrângere: pentru cari lucruri el a fost mult timp 
un potrivnic de temut”. Iar în bătălia de la Tapae 
din anul 88 d.H: „Decebal se temu ca romanii 
victorioși să nu pornească spre capitala lui. De 
aceea tăie copacii din preajma lor [la o oarecare 
înălțime] și puse arme pe trunchiuri, pentru ca 
romanii să creadă că sînt soldați și să se retragă 
înspăimîntați. Ceea ce s-a și întămplat”.
 Pe lângă vitejia în luptă prezentată de 
istoricul roman, marele rege al dacilor are și 
mândria de a nu ceda în fața învingătorului care 
dispunea de forțe copleșitoare față de cele ale sale, 
care se confruntau cu cel mai mare imperiu al 
Europei antice: Imperiul Roman. „Când a văzut 
Decebal că scaunul lui de domnie și toată țara sunt 
în mîinile dușmanului, că el însuși este în 
primejdie să fie luat prizonier, își curmă zilele. 
Capul său fu dus la Roma”. Este din nou relatarea 
aceluiași mare istoric roman Cassius Dio
 Traversând prin parc, în centrul lui găsim 
un monument al eroilor. Monumentul este mult 
mai complex decât apare la prima vedere. Sigur, 
toată simbolistica acestui monument ne duce la 
gândul că el este dedicat, în principal, eroilor 
români din cele două războaie mondiale, mai ales 
dacă avem în vedere faptul că este străjuit de două 
piese de artilerie, modele folosite de armata 
română în campaniile celui de al doilea război 
mondial. Dar, sigur, poate simboliza cerul și 
eternitatea.
 În față,  la  bază,  monumentul  are 
următoarea inscripție: „ACEST MONUMENT A 

C
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FOST RIDICAT ÎN CINSTEA EROILOR 
NEAMULUI LA 1 DECEMBRIE 2018”. În 
partea superioară,  este precizat faptul că acest 
monument este realizat „ÎN AMINTIREA 
ÎNFĂPTUIRII MARELUI IDEAL UNIREA 
TUTUROR ROMÂNILOR 1 DECEMBRIE 
1918 ”. În continuare, mai jos, este inscripționat un 
citat al istoricului  Florin Constantiniu care 
precizează că „Marea Unire ..stă în faptul că 
desăvârșirea unității naționale nu este opera nici 
unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui 
partid, este fapta istorică a întregii națiuni 
române”.

 

 În partea dreaptă este o inscripție care 
amintește de sacrificiile armatei române în primul 
război mondial și pentru realizarea Marii Uniri din 
1918 cu inscripția : „ÎN CINSTEA OSTAȘULUI 
ROMÂN”, „GLORIE ETERNĂ EROILOR 
NEAMULUI”. Simplu, tot în inscripție, este 
prezentată prima strofă a unei poezii „găsite în 
ranița unui soldat mort în toamna lui 1918, pe 
muntele Sorica din Carpații de curbură”:
„Nu plânge, Maică Românie,
Că am să mor neȋmpărtășit!
Un glonț pornit spre pieptul tău,
Cu pieptul meu eu l-am oprit…”         
 Partea din spate a monumentului prezintă o 
inscripție în limbile română și maghiară dedicată 
v i c t i m e l o r  r e g i m u l u i  c o m u n i s t :  „ I N 
M E M O R I A M  V I C T I M E L O R 
COMUNISMULUI EXECUTATE PRIN 
ÎMPUȘCARE: BIRO ENDRE-34 ani, CHIRA 
GHEZA-54 ani, GYULAI SANDOR-24 ani, 
PAPP ENDRE-52 ani, 14.VIII.1949 ODOREU-
UDVARI.”     
 Original, o parte a acestui monument al 

eroilor amintește și de faptul că o comunitate poate 
renaște din propria ei cenușă, chiar dacă capriciile 
naturii fac ravagii. Sigur, este vorba de inundațiile 
din anul 1970, care au afectat localitatea, iar 
inscripția de pe monument, în limbile română și 
maghiară, este sugestivă:
 „IN MEMORIAM INUNDAȚIILOR DIN 14 
MAI 1970-„ASEMENI PĂSĂRII PHOENIX, 
COMUNA ODOREU A RENĂSCUT ȘI S-A 
D E Z V O L T A T  D U P Ă  T R A G I C U L 
EVENIMENT DIN MAI 1970 “
 Dacă ne îndreptăm către stația de 
microbuze, un bust îl prezintă pe Mihai Viteazul, 
primul domnitor român care a unit Țările Române.

 El are inscripția: „MIHAI VITEAZUL 
D O M N  A L  Ț Ă R I I  R O M Â N E Ș T I , 
ARDEALULUI ȘI MOLDOVEI, anii domniei 
1593-1601, O viață avem români și-o cinste… 
Deșteptați-vă că am dormit destul! Hrisov 27 mai 
1600”:
 „Acuma oricine poate vedea câtă muncă și 
osteneală am îndurat șapte ani de-a rândul și câtă 
slujbă am făcut creștinătății căci am luat de la 
turci 100 de tunuri și am cârmuit în trei țări:țara 
Românească, Transilvania și Moldova și le-am 
supus Măriei Sale Împăratul, 200 de mii de oameni 
de luptă pedeștri sau călări cu cari am fost 
totdeauna gata să-i slujesc Măriei Sale. Acuma am 
ajuns la acest sfârșit pierzând tot ce câștigasem 
din zilele tinereții pâna la bătrânețe, și țări și averi 
și copii și dacă le-ași fi pierdut din contra 
dușmanilor sau dacă mi-ar fi fost luate de dușman, 
nu m-ar durea atâta cât mă doare fiindcă au fost 
făptuite de aceeia care nădăjduiam și așteptam 
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ajutor și razim dar Dumnezeu le vede... spre a 
căpăta și un loc și un nume în creștinătate am 
părăsit toate prieteniile ce le avusesem.” Acestea 
sunt chiar cuvintele unui memoriu adresat de 
Mihai Viteazul împăratului german Rudol al II-
lea.
 Iar lupta pentru unirea Țărilor Române este 
parțial redată de domnitorul român în scrisoarea 
adresată principelui Transilvaniei Andrei Bathory: 
,,Eu niciodată n-aveam un asemenea gând, și nici 
acum nu-l am, să mă bat cu creștinii; așa că fie-vă 
pe suflet păcatul acesta, că eu niciodată n-am ieșit 
din sfatul vostru; ci după ce voi sunteți pricina de 
m-ați făcut să merg împotriva împăratului turcesc, 
v-ați împăcat cu dânsul și v-ați lepădat de mine. 
Te-ai închinat turcului, te-ai făcut una cu el și 
făcut-ai sfat cu Domnul Moldovei împotriva mea, 
ca să mă prinzi, să mă prăpădești, de aceea eu, cu 
dreptatea mea, am mare nădejde că o să mă scape 
Dumnezeu de o așa de mare greutate; că fără 
vrerea mea făcutu-m-ați să mă lupt cu voi. Drept 
care vă trimet răvaș, că m-ați stins și la cinste și la 
vieață, ceea ce pentru creștini e mare lucru. Văd, 
dar, că sunt prăpădit. O să încerc, însă, și așa să 
lupt cu tine, și de voi pierde, o să pier cu cinste, iar 
de voi birui, cinste întreită o să am”.
 Traversând strada, vedem bustul poetului 
maghiar romantic de geniu Petofi Sandor (n. 1 
ianuarie 1823, Kiskőrös, comitatul Pest-Pilis-Solt-
Kiskun - d. probabil 31 iulie 1849, Albești, 
comitatul Târnava Mare), care își expune crezul 
chiar și în poezie. „Dacă poporul va fi stăpân în 
poezie, nu va fi departe să stăpânească și în 
politică, iată ce ne învață acest secol, iată țelul pe 
care trebuie să-l urmărim... Sus poporul, în iad 
aristocrația!”. Participant la revoluția maghiară 
de la 1848-1849, poetul maghiar este dat dispărut 
în bătălia de la Albești dintre armata revoluționară 
maghiară și armatele intervenționiste țariste ruse. 
Pe soclul bustului lui Petofi Sandor, în limbile 
română și maghiară, este următoarea inscripție: 
„PETOFI SANDOR 1823-1849 –Că dulce-i 
viața, Frumoasă-i lumea”
 În partea opusă, se află bustul poetului de 
geniu al literaturii române Mihai Eminescu.         
„Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; n. 15 
ianuarie 1850, Botoșani, Moldova – d. 15 iunie 
1889, București, Regatul României) a fost un poet, 
prozator și jurnalist român, socotit de cititorii 
români și de critica literară postumă drept cea mai 
importantă voce poetică din literatura română. 
Receptiv la romantismele europene de secol XVIII 
și XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, 
creația sa aparținând unui romantism literar 

relativ întârziat. În momentul în care Mihai 
Eminescu a recuperat temele tradiționale ale 
Romantismului european, gustul pentru trecut și 
pasiunea pentru istoria națională, căreia a dorit 
chiar să-i construiască un Pantheon de voievozi, 
nostalgia regresivă pentru copilărie” este chiar 
prezentarea sitului oficial Wikipedia despre Mihai 
Eminescu. În continuare, acest site prezintă lucruri 
interesante „Eminescu a fost activ în societatea 
politico-literară Junimea, și a lucrat ca redactor la 
Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A 
publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 
19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele 
poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, 
aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite 
Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința 
din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în 3 
februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și 
apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În 
data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, 
poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu. În 17 
iunie, Eminescu a fost înmormântat la umbra unui 
tei din cimitirul Bellu din București. A fost ales 
post-mortem (28 octombrie 1948) membru al 
Academiei Române.” Aceste precizări, pe care, 
desigur, le găsim pe internet, ne dau idea geniului 
lui Mihai Eminescu. Pe soclul Monumentului se 
află inscripția:

„Mihai Eminescu 1850-1889 Patriotismul, 
cu toate acestea, nu este iubirea țărânei, ci iubirea 
trecutului. Fără cultul trecutului nu există iubire de 
țară."
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Satu	Mare,	oraș	al	muzicii

Prof.	Emilia	BELEANU

  n anul 1976, la „Editura Muzicală”, 
apărea ultimul din cele trei volume cu titlul 
„Orașele muzicii”, scrise de muzicianul clujean 
(compozitor, dirijor, folclorist, profesor) George 
Sbârcea. Printre orașele cunoscute în România cu 
o bogată activitate artistică-muzicală, fiindu-i 
dedicat un capitol al cărţii amintite, este şi orașul 
Satu Mare.
 „Satu Mare, oraș al muzicii? O cetate 
industrială cu ramuri diverse de producție, de la 
mașini, locomotive Diesel pentru bazinele 
carbonifere, utilaje miniere și de prelucrare a 
metalelor, la fabrici de textile, de confecții și 
articole alimentare – un leagăn al muzelor?”
 As t fe l  de  în t rebăr i  ș i -au  pus  ș i 
participanții la aniversarea unui sfert de veac de la 
înființarea Filarmonicii din Satu Mare, în toamna 
anului 1974. Atunci au fost organizate 
manifestări complexe, concerte simfonice, 
camerale, reprezentații ale Teatrului de Nord, 
precum și spectacole de muzică populară, unice 
în țară, prin „danțurile” și „țâpuriturile” specifice 
folclorului din Țara Oașului.
 Încă de atunci a fost creată festivitatea 
anuală „Zilele muzicale sătmărene”, care a 
devenit tradițională, desfășurându-se în fiecare 
toamnă, la început de stagiune.
 Comparându-ne cu alte orașe mari, 
suntem tentați să minimalizăm varietatea și 
conținutul activităților artistice care au loc și, prin 
bogăția lor, fac din Satu Mare un oraș al culturii, 
„oraș al muzicii”. Și asta, pentru că în oraș există 
filarmonică, muzeu, bibliotecă, teatru, școli de 
muzică și arte plastice, dar și prin personalitățile 
care pun în lumină tot ce e mai frumos în aceste 
domenii, făcând, până la urmă, mai frumoasă 
viața noastră cotidiană.
 Tot ce avem astăzi se datorează secolelor 
de istorie care s-au scurs pe aceste meleaguri. 
Despre castrul Zotmar – una din cele șapte cetăți 
ale Transilvaniei – pomenește până și cronicarul 
Anonymus, în secolul al XII-lea.

 Personalități istorice care au străbătut 
aceste meleaguri se vor oglindi și în cultura pe 
care noi am moștenit-o. Îl amintim doar pe Mihai 
Viteazul care, în călătoria sa spre Praga, în 1601, a 
poposit la Moftinu Mic, fapt despre care ne 
amintește și monumentul dedicat domnitorului 
(primul întregitor de țară) în această comună.

Tradițiile revoluționare s-au perpetuat cu 
aportul unor mari eroi, precum Gheorghe Doja, 
sau căpetenia legendară în lupta împotriva 
habsburgilor, eroul baladelor populare – Pintea 
Viteazul. Această moștenire s-a întrupat mai 
târziu în eroul nostru, „Leul de la Șișești” – dr. 
Vasile Lucaciu, luptătorul memorandist și 
militant temerar pentru unitatea poporului român. 
Se spune că Vasile Lucaciu a fost și un mare 
cântăreț de doine și cântece populare. De altfel, 
există și o doină dedicată acestui mare erou 
sătmărean, „Cântecul lui Lucaci”, care, într-o 
vreme, anii 50-70, se mai cânta în multe 
comunități, mai ales pe la sate.

Că a existat pe aceste meleaguri o vădită 
înclinație spre cântec, a mărturisit-o, în 1907, și 
Nicolae Iorga, care spunea că pe aici, melodiile 
populare se cântau „cu o linie aleasă”, iar ziaristul 
Valeriu Branişte scria că „Sătmarul este plin de 
comori ale muzicii poporane.”

Puțini, însă, au cunoscut mai bine 
folclorul sătmărean decât Dariu Pop, muzicianul 
din generația Unirii (poet, ziarist, folclorist, 
compozitor, istoric, pedagog). Fost inspector 
școlar al județului între anii 1919-1940, a 
contribuit mult la dezvoltarea învățământului 
românesc în regiunea Sătmarului. Dariu Pop a 
cules folclor pe care l-a prelucrat, mai ales în 
lucrările corale de o deosebită originalitate, dacă 
ne referim doar la cele trei „Suite corale din Țara 
Oașului” sau „Someș, Someș, apă afundă” și 
multe altele.

Dariu Pop a înființat coruri și a susținut 
cântarea corală în multe comune, ca: Roșiori, 
Pomi, Pișcolt, Medieșu Aurit, Ardusat ș.a. 
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Aproape în fiecare comună exista un cor, care 
promova muzica clasicilor români, precum Ion 
Vidu, Gavriil Musicescu, Dumitru Kiriac și, mai 
apoi, Tudor Jarda sau Dariu Pop.

Încă din 1875 s-a înființat la Satu Mare 
„Societatea corală”. La începutul secolului XX, 
aceasta a devenit „Societatea corală de cântări și 
muzică”, în cadrul căreia a luat ființă Școala de 
arte (numindu-se pe atunci „micul conservator”), 
sub conducerea lui Adrian Demian, cel care, după 
Unire, a redefinit societatea cu titlul „Reuniunea 
de muzică și cântări – Vasile Lucaciu”. 
Reuniunea corală sătmăreană a fost desființată în 
timpul celui de-al doilea război mondial, 
activitatea ei fiind reluată după eliberare, din ea 
făcând parte și „Societatea filarmonică”.

Astăzi, Filarmonica „Dinu Lipatti” se 
bazează pe o bogată istorie, făcând, de-a lungul 
deceniilor trecute, o utilă operă de educație a 
publicului. În anii 70, pe scena acestui important 
lăcaș de cultură au cântat: Filarmonica „George 
Enescu” din București, având la pupitru mari 
dirijori, ca Mircea Basarab, Mihai Brediceanu, 
Mircea Cristescu; Filarmonica „Moldova” din 
Iași, dirijată de Ion Baciu; Filarmonica din Cluj; 
Corul „Madrigal”; mari soliști, ca Ion Voicu sau 
Ștefan Ruha.

Evenimente memorabile pentru istoria 
muzicală a Sătmarului au fost în noiembrie 1922 
când, pe scena Filarmonicii a cântat Béla Bartok 
(1881-1945), abordând, pe lângă piese clasice de 
Beethoven, Chopin, Brahms, și lucări personale – 
„Sonatria după melodii românești” sau „Joc 
românesc nr. 1” (se știe că Bartok a cules și a 
prelucrat folclor românesc). La un an, noiembrie 
1923, melomanii sătmăreni l-au putut aplauda pe 
marele nostru George Enescu (1881-1955), cu 
vioara sa – „un zeu înaintea altor zei” – 
impresionând atât de mult, încât a fost rugat să-și 
prelungească șederea, dar îl aștepta un lung 
turneu prin țară.

Dacă la începuturile filarmonicii, 
instrumentiștii se recrutau dintre lăutari 
cunoscători de note, pe măsura trecerii anilor, 
componența orchestrei s-a îmbogățit cu 
absolvenți ai conservatoarelor de muzică. Pe 
lângă dirijori invitați, un rol de seamă au avut 
dirijorii permanenți Alexandru Munteanu, 

Corneliu Dumbrăveanu, astăzi Stefan Novak. Un 
rol de seamă în bunul mers al activității instituției 
l-au avut directorii Ștefan Gregorovici, apoi 
violonistul Rudolf Fatyol.

Desigur, despre muzică în Satu Mare nu 
se poate vorbi fără să amintim de existența 
Liceului de artă „Aurel Popp”, de la înființarea 
căruia s-au împlinit, la 1 septembrie 2019, 50 de 
ani. „Liceul de muzică și arte plastice”, cum s-a 
numit la început, a fost înființat la 1 septembrie 
1969, de Ioan Micu, care a dat și școlii un 
prestigiu aparte între liceele din Satu Mare. Ca 
directori care au urmat, și s-au remarcat, merită 
amin t i ț i  C laud ia  Popdan  ș i  Gheorghe 
Gheorghiade.

Foarte repede s-a format un colectiv bine 
închegat de profesori de cultură generală, dar mai 
ales de specialitate. Rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate; elevii liceului erau admiși cu ușurință 
la conservator, iar după câțiva ani puteau fi văzuți 
pe scenă ca instrumentiști sau la catedrele de 
specialitate ale liceului. Acest lucru continuă și 
astăzi; un număr însemnat de instrumentiști de la 
filarmonică și de profesori de specialitate de la 
Liceul de arte „Aurel Popp”, dar și de la actuala  
Școală populară de arte, unde o putem menţiona 
ca fost director cu frumoase rezultate pe 
profesoara Marta Cordea (N.R. Nimeni alta decât 
mama valoroasei noastre colaboratoare, dr. Marta 
Cordea), sunt foști absolvenți ai acestei instituții. 
Dacă ar fi să nominalizăm, s-ar alcătui o listă 
foarte lungă.

Eu, care am lucrat o viață la Liceul de artă, 
îmi amintesc cu drag de mulți dintre cei care au 
devenit artiștii sau profesorii de astăzi, la 
formarea cărora am pus și eu „o mică cărămidă”.

Desigur, acestui subiect i se poate dedica 
nu doar un articol, sau un capitol dintr-o carte, ci 
un întreg volum. Sătmărenii au cu ce se mândri 
din acest punct de vedere!!

Şi atunci, în încheiere, am putea repeta 
întrebarea lui George Sbârcea: „Satu Mare, oraș 
al muzicii?”. Iar răspunsul nostru este clar: DA, 
este un oraș al muzicii și argumente pentru a 
susține acest lucru, pe lângă cele evidențiate de 
mine, mai există și s-ar putea adăuga pentru a 
reliefa această bogăție culturală care aparține 
comunității sătmărene și României.
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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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Clericul,	pedagogul	și	cronicarul	Teodor	Aaron

					(1803	–	1859)
Prof.	Ioan	CORNEANU

Lacrima	TEOCAN	ISTRĂUAN

            eodor Aaron s-a născut la 6 februarie 1803 
în localitatea Țichindeal-Sibiu și a decedat la 25 
martie/6 aprilie 1859 în localitatea Lugoj. A fost un 
respectat cleric, pedagog, profesor și cărturar 
român. A îndeplinit importante funcții ca director 
al Gimnaziului din Beiuș și rector al Seminarului 
Român Leopoldin din Oradea.
 După terminarea studiilor de filosofie și 
teologie, a deținut funcții înalte în ierarhia Bisericii 
Greco-Catolice din Lugoj. A mai fost și un harnic 
corespondent la publicația „Gazeta Transilvaniei” 
condusă de George Barițiu.
 Ca discipol al lui Petru Maior, Teodor 
Aaron a fost și un latinist convins, a susținut cu 
toată puterea sa ideea existenței, permanenței și 
continuității neîntrerupte a românilor în Dacia.
 Printre lucrările sale amintim: Cuvântări 
bisericești; Adnotări din Instituția Eclesiastică; 
Aprecieri la Istoria scrisă de Petru Maior; 
Adnotări din Instituția Eclesiastică despre 
existența și lărgirea credinței creștine la români; 
Cuvântări bisericești despre cele șapte păcate de 
căpetenie; Catehetica practică ș.a. După toate 
îndatoririle pe care le-a avut, a fost și prepozit 
capitular la Episcopia Greco-Catolică din Lugoj.
 După moartea sa i s-a ridicat un monument 
în orașul Lugoj, despre care Pavel Constantin, în 
Şcoalele din Beiuş 1828-1928: cu o privire asupra 
trecutului românilor din Bihor, afirmă: 

Inc (în) anul morţii i s-a rădicat un 
monument cu următorul epitaf: „Aci ca mortar şi-a 
terminat cursul vieţii: Rssm. Theodor Aaron de 
Bistra în 25 Martie c. v. 1859. Carele ca creştin 
numai 55 de ani, iar ca preot 30 ani trăind, pe 
treptele de onoare şi demnitate. Arhivar şi secretar 
episcopesc, Profesor şi director Gimnazial, Paroh, 
Protopop şi Canonic şi în urmă cel dintâi Prepozit 
la capit Bis. Catedr. Gr. Cat. Din Lugoş ridicat, a 
trăit mult virtuţii şi gloriei lui Du-zeu şi religiunei, 
Împăratului şi Patriei, Clerului şi Naţiunii sale, 
iară numele lui în inimile tuturor va trăi în etern” 
 Autorii prezentului material s-au oprit 
asupra Cronicii intitulate: „Românii nu pot să fie 
viță de Daci, nici de Slavi, cu atât mai puțin 
Bulgari, ci numai curați Români.”

1. Din scurta prezentare a istoriei lui Petru 
Maior, Buda 1828, p. 74-79, Cartea aceasta are și 
un titlu în limba germană: Kurzer Anhang sur 
Walachischen Geschichte des Peter Maior și a fost 
dedicată prea cinstitului și de bun născutului 
Domnului Atanasie Grabovski de Apadia..., a 
științelor Marelui Mecena, căruia autorul îi 
adresează în prefață următoarele întrebări: Cu ce 
laude să-ți înălțăm numele? Cu ce cuvinte să-ți 
descriem bunătatea inimii, cea cu totul spre 
luminarea nației aplecată și virtutea sufletului, din 
care izvorăsc înaltele aceste fapte? De nu m-aș 
apleca eu de minunatele și blândețurile vredniciei 
tale, cu care firea peste măsură te-au înfrumusețat 
doară limba mea spre răsunarea laudelor ce ți se 
cuvin, nici o mângâiere nu i-aș putea pune; ci 
fiindu-mi prea cunoscut cum că „nu laude, ci fapte 
vrednice de laudă voiești”, cu înaltă bucurie 
cuvântez: O fericită Nație Românească, care ai 
ajuns a crește un bărbat așa mare, cum e nobilul 
Atanasie Grabovski de Apadia, care spre 
deșteptarea și luminarea ta nici sudorile, nici 
averile nu-și cruță; semn și mărturie a prea datei 
inimii sale spre faceri de bine, de pururea va 
rămâne și această cărticică, pe care sub prea 
puternică patronirea sa a o primi, de bună voie cu 
mână darnică s-a îndurat. Pentru o facere de bine 
așa de mare și eroică cum e aceasta a Domniei Tale, 
cei prea mărite a-ți da în umilință mulțumire 
înaintea Publicului, dator m-am ținut.” (Ioan 
Lupaș, op. cit., p. 166)

2. Românii nu pot să fie viță de Daci, nici 
de Slavi, cu atât mai puțin Sârbi, Bulgari, ci sunt 
curați Romani. A zice că Românii sunt rămășiță de 
Daci, e mai mult decât ai zice cum că Românii sunt 
ce n-au fost, ba nici n-au putut fi niciodată. Pentru 
că, cum au putut fi, ca pe o Nație așa de mare, cum e 
Poporul Românesc???, Dacii să o poată înzestra cu 
sângele lor? După ce mai clar de cât adevărat știm, 
cum că pe Dacii aceia, a căror rămășiță de unii se 
zic a fi Românii, Traian de tot i-a izgonit din Dacia, 
aducând un nou popor  Roman,  precum 
mărturisește Eutropius. Și cum că așa de rău au 
prăpădit Romanii pe Dacii supuși lui Decebal, cât 
nici numele nu le-au mai rămas, ne arată în scrierile 

T

95



sale Priscus, care călătorind prin Dacia Traiană, în 
care atunci Attila (Biciul lui Dumnezeu), domnea 
peste mai multe nații, care locuiau atunci în Dacia; 
adică despre Romani, pe care îi numește Auzoni, 
despre Huni și Goți, face pomenire în Istoria sa, 
iară despre Daci nu pomenește nici cât e negru sub 
unghie; semn că Dacii, supușii lui Decebal, cu toți 
până într-unul au pierit de armele Romanilor, iar 
alții au scăpat cu fuga, trecând râul Tisa și Munții 
Carpați la frații lor Sarmații. La fel că au fost mai 
voioși barbarii pentru a-și părăsi lăcașurile lor, 
decât de a trăi supuși ca robii Romanilor. Așa mai 
scriu Procopius despre Eruli și Iordanes despre 
Huni. Iară acea informație cum că Romanii nu s-au 
încuscrit cu Dacii lui Decebal, e lansată de 
Eunapius, conform legilor îi oprea pe Romani de a 
se căsători cu barbari. (vezi, legile Vizigoților tom 
5, titlul 1). Apoi de s-ar fi încuscrit sau amestecat 
prin căsătorii Romanii lui Traian cu Daci, această 
încuscrire în năravurile, limba și portul Romanilor 
dincoace de Dunăre, așa de mare schimonosire ar fi 
făcut, cât cu Romanii cei de peste Dunăre, care nu 
s-au putut amesteca cu Daci, nici nu s-ar putea mai 
mult laolaltă înțelege și cunoaște, cum că ei sunt de 
un sânge. Ba nici politica Romanilor nu lasă, ca 
Romanii trimiși în calitate de Coloni într-alte 
provincii, să se încuscreze cu Barbarii, că așa 
legăturile care pe Romani îi ținea împreunați, de tot 
s-ar fi rupt. Românii dară ar fi Daci nicidecum nu 
se poate cugeta. (N. a. Este o teorie pe care au 
îmbrăţişat-o mai mulţi în trecut, exagerând la 
extrem descendenţa românilor doar din romani, 
pentru a argumenta solicitarea românilor din 
Transilvania de a beneficia de drepturi şi libertăţi 
egale cu celelalte popoare, în special maghiarii, 
scoţând în evidenţă originea lor „nobilă”, de care 
noi ne delimităm.)

3. Românii sunt viță de Slavi? Nu pot 
defăimătorii de Români să fie mai strâmbi și 
nedrepți atunci când zic că Românii sunt de viță de 
Slavi. A cărui temei judecă ei a fi limba 
românească, care are cuvinte slavonești; ei 
consideră că aceasta e un temei ca să ne facă Slavi, 
atunci și Ungurii vor fi viță slavonească (ce până 
acum nimănui nu i-a venit în minte) și încă mai 
curând, că vorbele, care sună slavonește, în limba 
Românilor nu-s de obște în toată Nația 
Românească; ci după așezarea, petrecerea și 
timpul în care au fost Românii învecinați cu Slavii, 
cu care cuvinte slavice se întrebuințează Românii, 
pe un loc, într-altul nici pomenire nu-i de ele, iară 
Ungurii multe au, care în tot locul între dânșii se 
ivesc. Din contră, dacă Românii sunt viță Slavonă, 
cum au putut fi ca limba lor să și-o piardă de tot și 

să îmbrățișeze limba Latină, limba Romanilor? 
Aceasta eu nicidecum nu o pot dezvălui: pentru că 
știut este din Cartea lui Procopius despre războiul 
Goților: cum că poporul acesta cu numele de Slavi 
la începutul veacului al șaselea ar fi venit dinspre 
miazănoapte la Dunăre în ținutul Romanilor, mai 
înainte nicăieri la istorici nu se ivesc, acum dară 
cum au putut ei a-și lăsa limba lor și a lua limba 
Romanilor în suta a șasea, când limba Romanilor 
cea latinească, nu mai era de obște; așa cum 
consemnează Labeiu în note la Istoria Arcana a lui 
Procopius, sau măcar numai cuvinte din limba 
Romanilor? Pentru că de unde nu-i nimica, cine 
poate lua ceva? Chiar se vede, că de nu ar fi adus 
Romanii limba lor cu sine din Italia, către suta a 
cincea și a șasea a o învăța din alții nu a fost cu 
putință. Apoi tot aceia Slavi, de când începură a se 
arăta lângă Dunăre între Romani, tot gintă 
desclintită au rămas de Romani, precum și 
Românii de Slavi până astăzi; cum dară rogu-te, au 
putut fi, ca dintr-o nație, să se facă două așa, cât una 
să ia numele de Român, alta să-și ție numele Slavi; 
să locuiască vecine una lângă alta și totuși să nu se 
cunoască că sunt de o viță? Aceasta ar fi o faptă 
neauzită în lume. Eu cred mai lesne a fi de a putea 
uni apa cu focul, decât a slaviza sau sârbiza pe 
Români.

4. Cu atât mai puțin sunt Românii Bulgari. 
Bulgarii, despre care scria Petru Maior în Istoria 
sa, gintă dinspre miazănoapte (de unde mai toate 
gintele barbare ieșiră în lume ca dintr-o comoară, 
precum scrie Iordanes – Humanii generis 
officinam vacat Iordanes Septemtrionem), 
năvăliră la Dunăre în ținuturile Romanilor către 
începutul sutei a șaptea; de unde urmează, că dacă 
Românii nu pot fi viță de Daci și Slavi, cu atâta mai 
puțin pot fi Bulgari; și pentru aceea toți, care zic că 
Românii sunt viță de Bulgari sau nu știu de unde au 
venit Bulgarii, sau Nația Românească nu o cunosc. 
Judece acuma, despre așezarea și întocmirea 
acestor mărturisiri, ce am spus până acum din 
scriitorii cei vechi, ca începutul Românilor din 
Romani adevărați să se aducă la mai mare lumină, 
care cum cugetă; cu toată îndreptarea, cu atât și mai 
gata sunt a o primi în nume de bine, încât bine îmi 
aduc aminte, între cât de strâmte stări împrejur, 
cuprins cu învățături teologicești, numai pe furiș, 
cum se zice, am putut încăpea la scrierile 
Bibliotecilor, de unde am cules aceste mărturisiri, 
din scriitori de o vârstă cu întâmplările despre care 
scriu și așa nu după “cât mai mult”, ci după “cât de 
bine”, judece fiecare cititor”.

Din Cartea în manuscris: 
Cronicari români din Ardeal
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Descoperit şi-n plecăciune mă rog la bunul Dumnezeu,
Vă ierte de-aţi făcut păcate şi dacă sufletul vi-i greu,
Pe voi, eroii Ţării mele, ce-mi însfinţiţi străbuna glie.
Şi-n raiul ne-ncăput vă pună să veşniciţi cât lumea fie,

Că voi sunteţi cei stâlpi de ţară ce-mi ţineţi neamul nemurit,
Izvorul nesecat de fapte ce ne ridică-n preaslăvit
Şi-apoi ne urcă-n fala lumii ca mândri ne-nfricaţi eroi
Când soarta Ţării-n cumpănire, stă-n bunul Dumnezeu, şi-n noi.

Atunci, în clipa hotărâtă, curaju-i dragostea de Ţară
Ce vine din adânc de suflet să ardă totu-n foc şi pară,
Ne dă putere cea ţărână cu neamul nostru semănată,
Cu moşii şi strămoşii noştri, ce-s toţi aicea, laolaltă.

Sunteţi măriri şi-n neuitare, că voi mereu aţi stat cu Ţara,
Simţitu-i-aţi adâncul vaiet, şi-n ruga blândă spusă seara
Mereu cerut-aţi la Măritul, vă dea putere de luptat,
Ca neamul ăsta prea jertfelnic, să nu mai aibă de-ndurat.

Pe calea vieţii curgătoare v-am pus troiţe de-nchinat,
Icoane în altarul Ţării şi candelă de lăcrimat,
Să veşniciţi în înălţare şi-n îngerescul nostru zbor,
Vă facem astăzi pomenire şi vă cinstim, cu-n sfânt onor.

Şi-o lacrimă cât bob de rouă vă las pe soclul ros de vânt,
Şi-un muc de sfântă lumânare la nerostitul nost cuvânt,
Că voi aţi fost de sorţi aleşii din ceia mulţi şi pătimiţi,
Să fiţi eroii Ţării mele, urcaţi la ceruri şi-nsfinţiţi.

Autor: Mircea Dorin Istrate 
(Târgu-Mureş)
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